
(leito por .ampla maioria o sr. Carlos
.

resi�ência �a Câmara
Convocado o Congresso para fUDcio�.ar a parlir
RIO, 4 (v. A.) - Num am- 1° Secretário: Barros de 4° Secretário: José Guima- Para a quarta suplência, de do SuO; 2" více-presíden-

do dia 7 dêsle mês
suplente; e Cid Campelo (P. I presidente se sentou à curul

biente que recordava' os Carvalho - 290 votos; Jan- râes - 294 votos; cédulas em não alcançou "quorum" o te; Barros Carvalho (PTB - T, B, - Paraná)" 3° suplen-I presidencial. Cessadas as

krandes momentos da Câma- duí Carneiro - 1; cédulas em branco 19.
,

mais votado sr. Felix Valois, Pernambuco, 1° secretário; te. I palmas, agradeceu a confi-

ra - somente comparável na branco - 22. Primeiro Suplente: Pereira a quem foram atribuídos ape- Benjamin Farah (PSP - CONVOCAÇÃO DO CON- ança que o plenário, por tão
nova fase do Legislativo íní- 2° Secretário: Benjamin da Silva -r-' 202 votos; cédu- nas 154 votos. A eleição para Distrito Federal), 2° secreta- GRESSO significativa maioria, revelou
eíada em 46, a eleição indi- Farah - 225 votos; Daniel las em branco - 19. esse posto será renovada ho- rio; Rui Santos (UDN - Ba- Anunciado êsse resultado, no seu nome. E prometeu ser,

reta para vice-presidente da Famco - 1; Medeiros Neto Segundo Suplente: Antônio je. hía) , 3° secretário; José Gui- o presidente da Mesa que no importante pôsto, apenas
República, quando foi eleito - 1; cédulas em branco - Konder - 183 votos; cédulas Foram assim; proclamadas I marães (PR - Bahia), 4° se- presidia os' trabalhos prepa- um magistrado, CO.1'il a deter-

o sr. Nerêu Ramos com a der- 84. 'Foi anulado um voto. em branco 29. eleitos os srs. Flores da, cretário; Pereira da Silva ratóríos, convidou o sr. Car- mínação de defender o pres-

rota do sr. José Américo -- 3° Secretário: Rui Santos Terceiro Suplente: Cid Cunha (UDN Rio Grande do (PSD - Amazonas), 1° su- los Luz para assumir a pre- tigio cada vez mais alto da

foi escolhido ontem presí- - 204 votos; Lôpo Coelho - Campelo - 218 votos; CédU-1 Sul);
1° vice-presidente; Go- plente: Antônio Konder (U. sidência. Foi sob, demorada Câmara.

dente da Mesa dessa Casa, do 1; cédulas em branco - 108. las em branco - 104. dói Ilha (PSD) - Rio Gran- D. N. - Santa Catarina), 2° salva de palmas que o novo Levantou-se, a seguir, uma
----------------------------...'-------------------------'---------- questão 'de ordem, com a re-
...............,.......

·····················4l!14
núncia. dó sr. Flores da

I DIRETOR I Omai••ntifoDiá. Cunha à 2a vice-presidência.

Rubens de o representante gaúcho re-
•

rio ele S. Catarina nunciava de maneira expres-

Arruda Ramos sa, alegando que, não tendo

GERENTE

J
Ano XLI ! sido indicado pela sua ban-

'I" cada, com ela não queria fi-

Domingos F. I car em divergência. Ao mes-

de Aquino N. 12.101 mo tempo, apresentou à Me-

_.- sa um requerimento de con-

................... ,
/'

.... '"";� ...C·.................... vocação da Câmara para
Florianópolis, Sábàdo, 5 de Fevereiro de 1955 Cr$. 100 funcionar extraordinària-

mente a partir qe 7 de feve

reiro. Esclareceu o sr, Flores

Beiçao e posse �o sr. Nerêu Ramos no Sena�o �iié�ª[:�����ª�
RIO, 4 (v. A.) - Com 55 or�entação nes�a Casa será Santa c,atarina) e Freitas

I
Para primeiro e segundo Numericamente, os parti- vocação. Declarou ainda, _t:lm

representantes presentes, o acima dos partidos, para me- cavalcantí - (UaN -Ala- suplentes a escolha recaiu estão assim representados no nome dos signatários, que
Senado realizou, ontem, uma lhor prestigiar o Senado e gcas). I nos nomes dos srs. Maynard êstes dispensam o pagamen-
sessão especial para a eleição melhor servir a Nação". O sr. Nerêu Ramos convi- Gomes (PSP-Sergipe) e Prís- Senado: PSD,23; PTB, 15; to da ajuda de custo.
da Mesa que dirigirá os tra- O presidente suspendeu, dou-os a ocupar seus íuga- co dos Santos (UDN-Pará). UDN, 12; PR, 4; PSP, 4; PL, Vários deputados foram à
balhos da Casa, durante a em seguida os trabalhos, por res na Mesa. Procedeu-se 3', e PSB, 1', perfazendo um tribuna demover - o que
sessão legislativa que se íní- cinco minutos, a fim de que depois a eleição do terceiro e No início da sessão, o sr. total de 62 senadores. Ape�' FIconseguiram - o sr. ores
ciará a 15 de março próxí- se dístríbuíssem as cedulas quarto secretaríos, tendo sido Atilio Vivaqua que não com- nas o Maranhão está des-

da Cunha da renúncia. Os
mo. para a eleição do primeiro e

I
reconduzidos os srs. Carlos parecera na véspera, prestou falcado de, um senador, de-

srs. Afonso Arinos, Gustavo
AMPLA MAIORIA DO SR.

' O sr, Carlos Lindenberg, segundo secretarios. Foram Lindenberg (PSD-Espírito compromisso reg i m e n.ta 1 vido à renuncia do sr. Anto- d
.

Capanema, Arnaldo Cer eira
CARLOS LUZ na presidencia, anunciou em sufragados os nomes dos srs.

I
Santo) e Ezechias da �ocha tendo sido saudado-por todos nio Baíma, em favor do sr.

e outros historiam a marcha
Antes de ter início a vota- primeiro lugar, a eleição do Gomes de Oliveira (PTB- (PR-Alagoas). os presentes. Assis Chateaubriand. dos entendimentos para a
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haviam comparecido na v{os- :Jue iam sendo chamados. U'

. UM MOMENTO DE TU-
peru. E, acolhendo uma pon- Feita a apuração, verifi- � MULTO'

. �::�Ç!�s��;��:e�·�����a��:;� �e���7 ;a!���l��t�o����I!���� A NAÇÃO, RECONHECE OS INESTIMAVEIS SERVIÇOS DO GRANDE SERTA- No meio desses discursos,
. surgiu um representante

por meia hora, a fim de 1.)',; .. co Adolfo, 1 (voto' possível- NISTA - HONRA EXPRESSIVA PARA QUEM SOUBE CUMPRIR SEUS DEVE- gaúcha do PTB, o sr. Croaci
sibilitar a distribuição de cé- mente, do sr. Nerêu Ramos: RES _' UM EDIFICANTE EXElV,IPI.O PARA A MOCIDADE DO BRASIL

.

dulas. .� dois 'em branco. � Oliveira, para fazer - em

Sob a aclamação do ple ..

' RIO, 4 (V. A,) - o Exér-I que éoncedia as honras de

1
mentares, deu-me uma de- rito, porque cumpri a minha tom cordial e sereno - "um

, .

N' R
cito brasile.iro te, 1'11 novo nla-l

Marechal do Exércitq ao ge- monstração dos sentimentos obrigação. apêlo", como disse, ao sr.
nano, o sr. ereu amos <, \ Carlos Lacerda. Esse apêlo
ocupou a presídencíae pro-

rechal: chama-se Cândido neral Cândido Rõndon. .
. bons de todos OSé brasileiros. Estou certo de que um dos .

,

, .

t l' Marian,o C,lt Silva Rop.d.O,Ii.ltJMA �A$- �,1\1S ,.E�PR�S� Considero que a distinção <é motivos de minha promocão era _no sentido d,e que o re-
l1Un<;lOU as 5!(.'gul�\es B.u a- . � t
vras:

.
,

k �. l�m 90�
_

luis -9-{i;tig� .oJi" '. , '. � ��y.A,.S:L�l!J\',t�Í'\� .:i' Buper.ior'aos meus, méritos. foi o desbravaraento dos, ser-. presentan e CU_l'lOCa pusesse

"Senhores senadores:' Cl�lS d�s Forças Ahhn:d�S, a!
É assnn .�tltt ?fnlttre�h'�l �Ias.J ustíftco-a corao um re- tões. Mas é précíso. djzél.',;.cop1 o' seu talento na defesa ' dl,'l

Não é sem emoção que su-
cUJO posto supremo 1'01 ele- Rondon analísa .1\ SU!P, últí- sultado da extrema bondade justiça, que êle só se realí- Parlamento.

bo a esta cadeira.
vado quando se apresta para ma e derradeira promoção: da índole da nossa gente". zou em consequencia do es-

O sr. Carlos Lacerda res-

Daqui saí, há quatro -anos, comemorar, a 5 de maio pró- - "Recebia-a como uma 75 ANOS DE SERVIÇO pírito realizador do presí- pondeu imediatamente, não

cercado da estima e do apre-
xímo, 90 anos de idade. das mais expressivas honras E o marechal prossegue: dente Afonso Pena e da atua- só ao sr. Croaci Oliveira, co-

ço de quantos compunham Ainda �a semana passn.cl�, de minha vida. Foi um dos - "A únicwcoisa que real- .ção formidável de um grupo
mo ao sr. Leonel'Brizzola, que

esta nobre Casa. em solemdade que se reall- meus grandes dias aquêle mente fiz em minha vicIa at� de notáveis patriotas, com:)
o interpelara na véspera, du-

Volto hoje e sou aqui aco-I zou ,no Palácio do, c�tete, o em que o presidente da Re.. o presente momento, num o meu saudoso chefe e amigo
rante a tomada dos compro

lhido com esta demonstracáo preSIdente da Republlca san- pública, associando-se ao períOdo de 75 anos de ativi- general Antonio Gomes Ca1'- missas. Para responderem a

tão expressiva, 'que me l{w� à cionou a lei elo Congresso espontâneo gesto dos parla- dade pública, foi pr$)curar néiro, e ele uma plêiade de êste, fnvocou palavras de To-

substituição de uma das .me-
servir digriamente à Nação. outros denodados brasileiro!), bias Barreto, que, uma vez, ao

lhores e mais lucidas inteli- EXPOSIÇA-,0 ,DEDICADA. A CARLOS Chegando a.� fim da vida, como João Salustiano de Li-
ser convidado para defender

gencias. do Brasil contempQ
acho que devi) estar tranqui- ra, Manoel Silvestre do Ama-

as liberdades, exclamou:

1'âneo - o senador Marcon- CHAGAS NA FRANÇA
lo de consciencia e de espi_' rante, Costa Pinheiro, Ma- "Frinéia, não me fa�es de a-

r!es FI'lho.
.

M 't 1 mpr! ... " Recordou, então,
,

CONSIDERA A
rmo esquI 'a, que pere eram

que durante o Estado Novo
Nesta oportunidade, quel'o PARIS, 4 (U. P.) - Hoje nuscritos pessoais e fotógra- trágicamente a vida e que

padeceu nas prisôes, e não
apenas agradecer-vos a 110n- foi apresentada à imprensa, fias. TCHECOSLOVA- são agora lembrados com a

podia dizer se também assim
ra que me conferis e reafir� no famoso Museu Cientifico, 3.0,- Uma série de retra-

QUIA TERMINA-
maior admiração e sauqacle, padecera o sr. Brizzola. E

mar-vos que o meu passado o "Palácio do Descobriulen- tos de doentes, gráfiCOS cien- Reverencio-os sempre, como
lembrou a sua luta contra o

na presidencia desta Casi1 to", a exposição dedicada a tificos, coleções de insetos, DO O ESTADO DE exemplos de dedicação ao
govêrno Vargas. Ao sr. Croaci

responde pela continuidar.e "um aspecto desconhecido animais selvagens recipien- GUERRA COM A serviço da Pátria e do seu
Oliveira dizia que e seu eli-

do meú esforco no sentido de 40 Brasil, a obra de Carlos tes de vírus, estudos, mapas serviço da Pátria e elo seu
..

\ ALEMANHA ,ploma de deputado não está
Proclamado êste resultado, prestigiá-la e honrá-la. Chagas". Fizeram a apresen- e outros documentos, relati- memorável espírito de re-

sujeito a provas nem exu-
novas e prolongadas palmas Eleito vice�presidente da tação o dr. Carlos Chag.as F.o vos à molestia. .VIENA, 4' (U. P,) A núncia". mes. Ele o coriquic;tou em du-
'foram ouvidas. E teve início República e, posteriormente e o diretor eln Museu, André 4.0 - Apresentações im- TChecoeslovaquia ,pôs, hOje, (ConiinÍla. na 8a. pág,) ,

b\" ras atalhas contra· a cor-
a apuração dos votos que se preside�e do meu Partido; Leville. pressionantes do Brasil mo- termo ao seu estado de guer- rupção. E saudou o sr. Carlos
encontravam em outra urna, soube colocar ós interesses derno, cidades, fábricas, re- ra com a Alemanha. Uma de- Luz como a solução que a Câ-
para os demais membros da partidários abaixo dos inte- 1\ exposiçãq compreende: prêsas etc., demonstrações élaração firmada pelo presi- .

_

mara não pOdia desprezar,
Mesa. Apurou-se êst,e resul- resses maiores da Naeão, 1.0 - Uma série de foto- de um progresso que o gran- dente Antonin Zapotecky .e REUNE-SE O CON-

-

I
pois, com ela, a Câmara se

tado: compreendendo as responsa- grafias em tamanho grande de país latino-americano transmitida pela em1ssora de I SELHO SUPREMO salvou a si própria e, com

1° Vice-Presidente: Flores bilidades do alto posto que da região do Amazonas e uma vem conquistando graças à Praga, diz que "as potencias DA U R S S isto, também o regime.
da Cunha - 165 votos; Teo- vinha ocupar. cabana em tamanho natural ciência médica, sôbre uma ocidentais de forma contrá- • • ••

Essa referência ao govêr-
tonio Monteiro, de Barros - Hoje, os meus proposito,3 da região de Bambuí, onde natureza fecunda e opulen- ria aos constantes esfOrços MOSCOU, 4 (U, P.) - Os

no ,passado provocou inter-
123; Vasconcelos Costa - 1; não são diferentes. Chagas descobriu ao mesmo ta, onde segunelo a frase da União Soviética, impedi- srs. M�lenkov, Khru.chtchev" venções ruidosas e altamente
cédulas em branco - 14. Não sou apenas membro de tempo a enfermidade, seu de Chagas "florescem igual- ram até agora a conclusão de Vorochllov, Kaga�ovltch,.Sa� anti-regimentais de alguns
2° Vice-Presidente: Godói um partido, mas o vice-pre- gérmem e o inseto propaga- mente os fatores da destrui- um tratado de paz com a burov e Pervukhme, a�slsti- petebistas, dos quais se des

Ilha - 287; Jader Alberga- sidente, do Senado da Repú- dor. ção e da mOl;te". A inaugu- Alemanha". A União Sovié- ram na tarde de hOJe a ses- tacavam a srta. Ivete Vargas
ria - 1; Daniel Faraco - 1; blica. 2.0 - Um recanto do labo- ração oficial, amanhã, será tica e Polonía pl!-seram ter-' são do Conselho da União do

e os srs. Aureo Melo (PTB _

Meneses Pimentel- 1; cédu- Em assim falando, tenho ratório do professor com os presidida pelo ministro· da mo ao estado de guerra com Soviete Supremo da União Amazonas), Rômulo de Al-
Ias em branco 23. por evidente que a minha instrumen�os originais, ma- Educação Nacional.

.

a, Alemanha, nJ mês passado. Soviética, meida (PTB _ Bahia) e
........................................................................................................................................ BruzzI' Mendonça .(PRT-A habilidade politica. é requisito de rigorosa exigenCla .'. manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição
para os homens públicos, investidos de funções de comando,

Le'Y -Iano e I-n a�b I-I
Federal e a do Estado, não estará rasgando essas Consti-' Distrito Federal).

Ainda agora, por ocasião da posse de diversos gover- tuições, traindo o compromisso, perjurando, ao declarar O ,orador prosseguiu no

nadores, os discursos proferidos tiveram, imânimes, um que g'overnará· sem a Assembléia? mesmo tom, e voltaram os

traço comum, expresso já em conccitos senl�lhantes, Ja Acresce ainda que .essa afirmação tem também o seu desaforos, até que o sr. João

em apelos no mesmo sentido: a disposição de os chefes de conteúdo contraditório:' Em entrevista a um jornal cario-' Agripino interveio, pedindo
RUBENS DE ARRUDA RAMOS I

executivos, dentro do princípio constitucional da harmo- .ca, S. Exa, se proclamou vitorioso no último pleito, Ele- ca ma e ponderação. '

n1a e independência' dos, poder'es, respeitarem e prestigia- ,
Como sabemos, o Legislativo catarinense foi renovado g'era, disse, as, ,ma.iÓrias, Como compreender-se, pois, que

rem o Legislativo. Dos governantes que não obtiveram pelo último pleito. A provocação, o menosprezo e até os S. Exa., sem à mínima provocação, jogasse o insólito agora

maioria parlamentar, as declarações são mais terminan- insultos do chefe do executivo, por isso, são atirados à nova vo? A análise da atitude leva à conclusão de que S, 'Exa,
tes: administrarão ao largo e acima (los partidos, por ne- Assembléia, que nem sequer se reuniu. A frase do sr, Irineu já. se considera derrotado na futura Assembléia. Do con

cessital·em e estimarem o apóio de todos, Bornhausen, inoportuna, infeliz, ridiculamente fascista, trário não estaria a dar trancos por anteCipação na sua

Com essa. conduta, OS governadores do Rio Grande do ultrapassa todos os limites da leviandade, para atestar, em maioria, subestimando-a de jeito a dar-lhe o valor de zero

Sul, de São Paulo, de Pernambuco, do Amazonas, do Ser- S. Exa, a total falta de senso político. Para travestir-se de à direita de zero, pois governará sem ela ou apezar dela.

gipe e d� vários outros Estados do Norte e Nordeste, dei- .homem forte - carateristica inadequada ao seu govêrno Estas considerações põem de manifesto, a par da abso

xaram comprovado não só o alto e justo aprêço em que, de fraquezas e inércia..:.... S, Exa. sómente poderia atirar o luta ausênçia de habilidade política do governador, a es

chefes de um poder, têm o outro poder, mas ainda a ha- conceito como ameaça ao poder legislativo, O mais rústico pantosa leviandade dos seus pronunciamentos, em função
bilhlade política, indispensável ao êxito das administrações, 'dós políticos não faria o desafio grosseiro, de' valentão de 'do cargo. Outros defeitos, ainda mais graves, vem ponti-

Por coincidência, pJ:ecÍsamente à mesma data, o go- bairro, que S. Exa, endere_çou, ante-datadamente, ao poder lhando, aliás, os (Uscm'sos de S. Exa, Para tristeza nossa, a

vernador barriga-vel'de, em discurso comemorativo dos legislativo, Nenhum chefe de Estado, penetrado de suas verdade é que a verdade não o tem acompanhado nesses

seus desastrados quatro anos de promessas não cumpridas, responsabilidades, confessaria gratuita e excusadiunente� mentos. Daí a invencível descrença do povo, que, ludi

estufava o peito e proclamava que governal'ia o seu último disposição de agir contra o regime, de forma decidida, vio- briado pelo descumprimento das promessas do candidato

ano com a Assembléia, sem a Assembléia ou apesar da As- lenta e declarada, a pontó de ignorar 'um dos poderes Co.11S- vitorioso em 1950, repele a. demagogil!- oficial ,e não mais

l?embléia. titucionais. Aquele que, num jUI·amento solene, prometeu vai em conversa mole, "

,',

. Congresso, o sr. Carlos Luz.
Todos os prognósticos fa

voreciam o deputado 'minei-

ro, mas aínda assim era mui
to grande o ínterêsse em

tôrno da. eleição. As galerias
estavam cheias, assim como

as tribunas e o recinto, onde
não se encontravam somente
os deputados, mas também
elevado número de senado-
Tes.

Edição de hoje ,.- 6 páginasA cabala foi Intensíssima,
dela particípando até ex-de- --------------,.....------------------- --------------...:......---------------

putados. Os srs. Vieira Lins

(que não se candidatou à re

eleição) e Lúcio Bittencourt

(agora senador) distribuíam

cédulas do sr. Ranieri Mazzll

li nos corredores, enquanto
no recinto havia intensa mo

vimentação.
E, logo após a proclamação

dos resultados da ,escol.b.a do

presidente e dos demais
membros doa Mesa, foi entre
gue a esta pelo sr. Flores da

Cunha, requerimento de con

vocação do Congresso.

Reaberta a sessão, começou
logo a votação. Sob Intensa

expectativa, começou a apu

ração, que era feita pelos 81'S.

Adaíl
'

Barreto, e Lopo Coe

lho. O primeiro voto a sair da

urna foi para o sr. Carlos

Luz, mas os números iam sa

indo para. ambos, que estive

'ram empatados por duas ve

zes. A sorte da votação foi

decretada, ao atingir o SI'.

Carlos Luz os 157 votos. o fa-

to, foi saudado por uma pro

longada salva de pal!llaR,
vendo-se então o sr. Ranieri
Mazzili dirigir-se à bancada
da imprensa, onde estava o

seu adversário, a fim de a

braçá-lo.
O resultado final foi o se

guinte: Carlos Luz - 171 vo

tos; Mazzili 125; Artur Bel'

nardes - 3. Contaram-se 14
cédulas em branco.
OS DEMAIS MEMBROS DA

MESA

BATATAS IMPOR
.
TADAS APODRE

CENDO
RIO, 4 (V. A.) - Cinco mil

caixas de batatas para se

mentes, importadas da 41e
manha, estão apodrecencló no
Rio Grande do Sul, foi o que
revelou na Confederação Ru
ral Brasileira o sr. Coelho de

Souza, representante da Fe

deração das Associações Ru
rais daquele Estado da Con

federação.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Eíetre-Técníec
(A .oRGANIZAÇÃO ORGULHO' DE

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sras. Donas de

Casa, a maravilhosa
E�GI'N

(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA
··,MUNDIAl)

Pelos serviços prestados ao seu lar e

pela valorização sempre constante,
ELGIN paga-se a si mesma.

DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
,

,

'ELETRO-TECNICA INDOSTRIA E
COMERCIO S: A.

Rua Tte. Silveira 2'4 e 18 - End. Tel.
ElETROTÉCNICA

Caixa Posfal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

AGORA NOVOS HORftRIOS
D a

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o ínteior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

16:15 horas

Para Porto Alegre

INDICADOR

---._.

O leitor encont�:á, nesta co-I
lU!1s! informações. que. necessíta, Id iàriamen te e de ímedíuto :

JORNAIS Telefone I
O Estado................ 3.022!
A Gazeta ..........••.•.•

2.65611Diário dá Tarde ;.. 3.579

IA
Verdade............... 2.010

C. Imprensa Oficial ......•• 2.6B8

I
HOSPITAIS

'

Caridade:
(Provedor) 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .........•.. 3.B31
Militar .......•........... 3.157
São Sebostião (Casa de

Saúde) 3.153
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de 'Bombeiros ...• 3.313

Se�::,iço Luz (Reclama-
çoes) .

Polícia (Sala Comissário
Policia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS· DJoJ
TRANSPORTES
AÉRBO

TAC ................•..•

Cruzeiro do Sul ...•....
Panair .•...........••....
Varig ....•. : .......•.•••

Lóide Aéreo ..••....••••

FOTOG'RAFIAS
Real ..•................•

I
Scandinavas .

HOTÉIS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA. CASAMEN'!OS Lux .. .' .

;""
..........• , ..

BATISADOS ...;. ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM Mages ti c :

.•..........•...

GERAL.
Metropol ...............•

"O
La Porta .

R 0 D Q L F O C E RN Y, Fotografo do Jornal Cacique ...............•

ESTADO", \- I
Central .. '.' .

Chamados: Rua Conselhe,iJ."o MafrllJ nr. 160 ou pelo �str:!a }
.

.'eJ ......one: ,Ii 02" I '- '

1
' 1'J.;;;'RÉii'ü· ,

"_.' '"

�
.

., "r .' .'1"
"'. -�_ .."j_._.__-,-t��',.;. Disq'ue �: ,; ..

�.--------�------------------------------------����----�� \

PROFISSI\ONAL\
DR

...•R.OMMPE�DUIEeSoBASTOS DR. JULIOPAUPITZ
.

D
.

·V.
1 ,

.

_ �x intern����? enfermaria

I ESr• , Idal Dulra Filhó ,

Com. �ratJc!1 no Hospital São e S�rviço de gastr.o-enterologia
• PECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO - DR. WALMOR ZOMER
,
FranCISCO de Assis e na "'lInta d S C CURSOS DE

•

.

FILHO GARCIA Casa do Rio de--Janelro (�ro��t�. a�:r��d���lt)� Janeiro PEDIATRI�E��EC�AL1ZAÇÃO N<? RIO DE JANEIRO

W,. MUSSI .

Do-enças do aparelho respiratórIo' Diplomado pela Faculdade Na- Crgf��A MÉDICA Curs_o de neurologia (Prof. NASCIDO' _ ASSIST�NNCtIALT' _ DISTURBIOS DO RECEM-

e
I TI R LOSE cional de Medicina da Uníver- C

IOLOGIA Austr�gesiJo). PRE1\'ÍATURO" _ T
ECNIÇ-A ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB
"

RADIOG��F� �URADI�SCOPIA sidade do Brasil rcle��t��t�!r 2::'�� Vitor Mei- .Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE ÃPETI��tTAMENTO DA INAPETJ;;NCIA INFANTIL

MõES Ex-interno por concurso da Ma- H
n idade V,. Amaral. TURNA EM CR

_ TRATAMENTO DA ENURESE NO-

MUSSI
. C���g'i�.ud� Torax

ternídade-Eacola
. Sexto:á!�f:;s:Segundas, Quurtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOLódicos ItfÇAS -

E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

_ MÉDICOS _ Formado' pela Faculdade Nacio- (Serviço :0. ProfLi Oc)táVil> Ro- Das 16 às 18 horas. fíg��rOação .. Es�.�ago, Ri�testino, crx 'DE MANEIRA G���t\TCIA _ ENFERMIDADE$ DA INFAN·

'NICA nal de Medicina, Tlsiologlsta e
rrgues ma Residê .

R . � vias I lares. ins, ova- GONSULTOIHO _ FELIP
"

:

.

CIRURGIA-CLI Ex-interno do Serviço de Cirur-
. I encia : ua Ii:;elipe Sch- nos e uter�.. GONSULTAC" _- D _

E SCHMIDT, 38.

GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne- gia do Hospital I. A. P. E. T. C. '��ld.t'3.20302.- 2° andar, apto 1 Consultór ío- Vitor Reireles CONSULTAS'" CI
AS 2 AS 5 HORAS.

Serviço completo e' especiali- I rêu Ramos do Rio de Janeiro 122.. RENID'"
. HORA MARCADA: FONE 8165

zado 'das DOENÇAS DE SENHO- i Curso de especialização pela Médico do Hospital de
- Das 1� _às .18 horas. A�:�X'D"ENecIAHA-l\ TENENTE SIL�EIRA, 130 (FONE

RAS com modernos mêtcdos de S. N. T. Ex-interno e Ex-assls- Caridade Residência: Rua Bocaiuva 20
"' fADOS A DOMICILIO

3165)

<iiag�ósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS DR NEWTON .,., 3458
.

SULPOSCOPIA _ HISTERO Guimurães (Rio).
• , • I"oue: .

PARTOS _:_ OPERAÇõES I .D'AVILA, .

SALPINGOGRAFIA _ METAnO- Cons: Felipe Schmidt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIPURGIA GERAL 'I DR. MARIO WEN-
LISMO BASAL

J Fone 3801
v

I
A d h d

das 16,00 às 18,00 hora. ,s_. I Doençt ,

as de _Senh.o.ras - Procto-.. DHAUSEN
.. Radioterapia por ondas curtas- ten e em ora marca a. P 1 h- t d d -

R R S- J 8 F
e a man a a en e la l?gla -. E. letrlcldade Médl'ca CLI'NICA MÉDICA DE ADULTOS

Eletrocoagulação - Raiol' Ultra . es: u a ao orge _ one . H 't I d ' .

•

V 2395
riamente no ospi a e Consu l tô rio i, ,Rua Vitor 'Mel'-' . E CRIANÇAS'

Violeta e Infra ermelho. ... Caridade. �ele 28 T 1
Consultório: Rua: Trajano, n, 1,

--

Restdência: C
s n. _ elefone: 3307. Consultório -:- Rua João Pin-

l0 andar _ Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR:i!:A
I Rua: General Bittcncourt n. dia;t�sultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

Horário: Das 9 às 12 horas - cLÍ� ICA MÉDICA .101. H .'d - "
Cons.ultas: Das 4 às 6 hor:�.

D MUSSI CONSULTAS d 10 13 h
eSI Clicla: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves JlÍ-

rOas 15 às' 18 horas _ Dra. raso

as - o-
I _Telefone: 2.692. Rua': BJumenau n. 71.. nior:45. Tel. 2 812.

NUSSI Rua Tiradente 9 _ Fone 3415 MARIO DE LARMO
DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

Residência: Avenida Trom-
GESTIVO - ULCERAS Dr) ES- DR. HENRIQUE PRISCO

powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÃO TO:�fAGO E DUODENO, ALER-' PARAISO
MÉDIC') GIA·DERMATOLOGIA E CLI-

IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAI, MÉDICO

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
--- Operações - Doenças de Se-

DR. NEY PERRONE MENTAIS. - CL�NICA GERAL Doença!! Internas
nhoras - Olínica de Adultoll.

MUND
.! Do Serv�ço NaCIonal de Doen- C,ORAÇAO -- FIGADO _ RINS CLINICA Curso de EspeciaÜzação no

.1 ças Mootals.

I
_ INTESTINOS

de Hospital dos Servid�res do Es-

Formado pela Faculdade Naci'· Chefe d<i Ambulatório de Higie- Tratamento .moderno da SIFIUS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado.

nllol do Medicina Universidade ',ne Mental Conzultório _ Rua Tiradentes, E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de

do Brasil I Psiq1liatra do Hospital. - 9.
' DO Andrade)

RJQ DE JANEIRO I'Colônia Sant'An!1' I' HORÁRIO:
DR. GUERREIRO DA FONSECA Consult�s _ Pela manhã no

Aperfeiçoamento na "Casa de . Con'fulsoter�pla pelo eletro- r As 13 às 16 horas.
Chefe do Serviço de OTORI- Hospital de Caridade, .

Saude,São Miguel" ,c�oque e cardlazol. Insulin,tera-, Te!.: Cons."::_ 3.415 _ Res. _ NO do Hospital de Fl.orianópolis I À tarde das 1530 hs em' dian-
.

. Prof. Fernando Paulino pia. Malari,oterapia. Psicotera�ia. 2,276 _ Flol"Íanópolis. Possue a CLINICA os APARE- te no. consultório 1\ Rua Nunca IInterno por 3 unos do Serviço CONSULrAS: 'rerças e Qum- __ .

,LHOS MAIS MODERNOS PARA ;l\Iachado 17 Esquina de Tir�-

de Cirurgia t(as dha�) 15 às 15 noras. Sabado DR. JÚLIO DOIN: I Td RAETsApMEEc"INTLOIDAdas DOENNÇAS!! deRnte�'d Te�.276r,
Prof. Pedro de Moura man a I

a I A DE eSI enCla - rua Presidente

Estagio por 1.ano na "Mater- Rua Anita Garibaldi, esquina VIEIRA Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

i1idade -_ Escola" de General Bittencourt. MÉDICO :HOSPITAL. ---------.,-----

Prof. Otávio Rodrigues Lip!a . RESIDENCIA; Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE _ das 2 as 5 -; DR. VIDA;L
Interno por 2 �no do Pronto 139 Te!.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS

Socorro .
TRATAMENTO E OPERAÇõES I CONSULTORIO - Rua dos Clt·· F 1

I
DR. ARMANDO VALÉ- ,Infra-Vermelho - Nebullzação - ILHEOS nO 2

onsu. OrlO: - e ipe Schmidt,
88.

- x - RtO DE ASSIS Ultra-So:"'\ RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das" 6

OPERAÇÕES
D S I d cr I .. f til

(Tratamento de sinusite lem midt n" -:'13 Tei. 2365 horas.
aa

CLINICA DE ADULTr:j os erv ços e ln ca n an operação)

J
.----.. Residência: Tenen�e S'l

.

DOENÇAS DE SENHO�AS .da Assistência Municipal e HOI- Anglo-retinóscopia - Receita de DR.

ANTO.
N!O MONIZ 130 FONE _ 3.]65.

I veJra,

CONSULTAS: No Hospital de pltal de Caridade Oculos - Moderno equipamento ' ____'" ----.__-.

Caridade, diariamente das 8 1IS eLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rlnolarlngologla (único DE ARAGÃO DU. ANTONIO B-A-.-T-I-S-T-A' 2Ú

10. ,\ ÇAS E ADULTOS !
no Estado) ,CIRURGIA TREUMATOLOGIA

No consultório, à Rua João - Alergia _ Horário das 9 às 12 horas e' Ortopedia JUNIOR

P�nt? nr. 16 (10 and�r) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: .João Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE
22

DIarIamente das 10 as 12 e das

I
chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei- . Das 15 às 17 diàriamente. CRIANÇAS, 26

14 às 16 horas. 18 horas reles 22 _ Fone 2615. Menos aos SábadoB Consultas das 9 ás 11 horas.

}tESIDENCIA: -:: Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 -- Res: Bocaiuva 135. Res. e< Cons. Padre Miguelinho.
Sl}utel, 129 _ Florianópolis. , ·lherme, 5 _ Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714. . 12. 27

l\UNISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA VLOF.J�S'l'AL

REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO

SANTA CATARINA
AVISO

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN!:! A. RAMOS.
Geren te : DOMINGOS F. DE

Navio-Motor, «Carl' Hoepcke)'o ESTADO

.

RAPIDEZ - COW'ORTO - SEGURANÇA
VIagens entre FLORIANúPOLIS • HIO DE JANEIRO

�scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos, apenas para movimento d. passageiros.

As escalas em. S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
prejudic,aráo o horário de chegada no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis It�af Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA. VOLTA

DE

A Delegacia Florestal Regional,
110 sentido de colhir, ao máximo 1'0s

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a. atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em gerai,

para a exigência do eumprtmento do Código Florestal

(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum propri etárío de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dtspõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
REFLORESTAMENTO

Ano " , 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior·
Ano ......... .. •••• Cr$ 2')0,00
Semestre .•........... Cr$1l0,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devq.lvidoB.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitido.l nOIl ar

tigos assinados.

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
80/1
11/2
23/2

Rio

4/2
'16/2
28/2

Santos

5/2
'

17/2

AQUINO
Repreaentantea r

Representações Aõ S. LC.ra.
Ltda.

.

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar.
'I'al.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 ÓO

andar sala ó12 - São Paulo.

ASSINATURAS
Nl Cupital

Esta Reparttçâo, pela rêãe de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies llvrestais e de ornamentação, para tor
necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com jul'OS de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem ?.'Jtorização
. de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6

em Florianópolis.
Telefône: 2.470 ---- Caixa Postal, 395,

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

INFORMAÇÕES
UTEIS

EQl<Cho&.W..-u.. c:-..I&ú'� 1ft
n:uCA.UU"'lRClSE� ...........

,_,--------

-Raios. X
aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
RadiograIla� e radioscoplas.
Pulmões e coração (tórax).
Estomago - intestinos e figado (co]ec!stografia).
Rins e bexiga (Píeloguafla),
Utero_ e anexosr Hjstero-�,alpingografja com. Insutla

,
çao das trompas para diagnóstico da esterilidade

Radiografias de ossos em geral.
•

Medi�as exaeas dos diametros da bacia para orienta-
çao do parto (Rádio-pelvimetria).

'

Dlàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Viagem
.

com· segurança'
·e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO))
2.404
2.038 ,

2.5941
!

3.700
2.500

'

3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

FIQrianópolis - Itajaf -.JoinvHle - Curiti.ba
_,,_

A
A c' t-

,.,.- .....

B.ua Deodoro esquina:da
gen a: Rua Tenante ,Silveira

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO _

�aixa Pos�al 150 _:_ Itaja1
Santa Catarma.. .

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles 60
, FONE: 2.468

' •

- 'Florianópolis -

Rua Frei Caneca ·122

----------------,---------------------------------...

--------- ,---------- ... _-----

DR. ANTONIO GOMES DE
.

ALMEIDA
ADVOGADO

EscTi tório e Residência:
Av. HerciJio Luz, 15
'reletone: 3346.

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

2.021

2.27618.147
3.321
3.449
2.694
3.371
8.659

FARMACIA DE_PlANTAO
MÉS DE FEVEREIRO

,06 I

Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra
jano.

6 D?mingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
12 Sabaclo (tarde) Farmácia Noturna Rua TraJ'ano.
IS D

.

?mmgo Farmácia Noturna Rua Trajano.
19 - Sabado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse

lheiro Mafra.
- .Domingo

Mafra.
Carnaval Fúmácia Nelson
Sábado (tarde) Farmácia
Pinto

5

,

, "'_..... __ ..._ ....._,,_�'_. , ........._ .. ..,...,_ ...... _ 4""o;'· .. ---_..._ ... �, �-. _..._

Farmácia Esperança Rua Conselheiro

Rua. Felipe Schmidt
Moderna Rua João

Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

Lavando�com Sabão

'Virgem' EstJecialidade
da", '·Cla. IIIZIL INDUSIBIIL�J8ID'11I8. (marca registrada)

.

;.�- ecoDomiza-s,e:jempo e dinheiro
--------------�"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

o J:�TAIlO
,.. Florianópolis, Sábado, 5 de' Fevereiro' de 1955

------------�--.------.--------------------�-------
(

BA�CO, DE MATÉRIA,PLÁSTI0A,
I

N8 'ie,r agt d.: $ul-.ÇOfl1 ,saolqe, _

..

Destruido o casce port�m jncendi", 'VI.b�· -do11 'oficlais mortul 'ooor vlolêoclaf
NOVA IORQUE, 3 (U. P') ga-rnínas estava semíterrní- SAIGON,. Indo-China, 31

'

.

;Essa informação contradiz
Na noite passada írrom nada. Os prejuízos são cal- '. . . tí

.

___ .
'.

. -

.
(U. P') --- Tropas rebeldes da Os insurreitos, comandados �completamente' com a no 1-

peu um incêndio nos estalei- culados em várias centenas seita Hoa Hoa mataram 22 por um ex-coronel nacíona- cia da Noite de Natal, dada

'ros "Defoe", em Bay 'City, no de milhões de dólares. oficiais e soldados do exerci- lista, véem assolando aquela pelo Ministro da Defesa Na

Michigan, e destruiu o casco' Esse protótipo, designado to vietnamita a 165 klms, ao região' com incursões e em- cíonal, segundo a qual os re
de matéria plástica de um sob

.,
o indicativo �'�SB-23" sul de Saigon, num novo boscadlÍs há um mês, segun- beldes haviam aderido ao

,protótipo de draga-minas en- medía um pouco mais de 17 -siirto de violencia caracterís - do um porta-voz do exercitol governo do Primier Ngo Dinh
comendado pela Marinha mts, � �ra i�lteiram.ente n�o tica desde dividido país. vietnamita. Díem.

\

norte-americana. magnético. ,E o maior naVIO VIOLENTO ATENTADO
A fabricação desse casco d?�adO?e. um casco de.ma- O atentado,' anunciado pe-

requerera' dois m��es de tra-, téría plástica de uma so pe- ro exercito do. Viet-Nam, foi
balho e a construcüo do dra- ça, um dos mais sangrentos efe- E . ..... I T- A Ltuados até agora pelos ele- ...., -

mentos dissidentes perten- .........,:"l' ;; '.

A GENEROSA
centes ao poderoso exercita JUIZO DE

.. DII;EITO DA de duzentos e cincoenta e

DEMONSTRAC O ;
_

' particular da citada seíta po- COMARCA DE TIJUCAS.' sete,mil quinhentos e dez

MANAOUA', 3 eu. P. ---'O culdades co� Costa -Rica, o
lítico-religiosa. r

EDITAL -DE CITAÇÃO DE Imetros
.

quadrados (doc.

presidente Somoza declara O Q. o: .dO exercito do

viet-I IN,
TERESSADOS AUSEN-

j junto) : '2) Que.•.
a referid�presidente Anastasío Somo- N d I 3 b t

-

za festeja hoje o seu 500 aní- que "apesar da ajuda dada
am ec arou que a a- TES, INCERTOS E DES- posse foi adqUIrIda de Jose

versário, tendoanunciado a por Costa Rica aos revolto-
lhões' de rebeldes, em nume- CONHECIDOS, C0M O'Marcelino Cândido e sua

libertação de alguns . prísío-
ro de 2.400 homens, se atira- PRAZO DE TRINTA ÚIAS. I

mulher Lúcia Rosa Cândí-
- .

. ram domingo passado contra �
d h: mais de trinta

neiros politícos, a suspensao sos de abril de
_

1954, desejo

I
um batalhão do exercito re-

.' '. ...•
r o. que

.
a.. .

do estado de sitio bem como que no ruturo nao haja de- . O Doutor ClOVIS Ayres anos, ..vinham exercendo
,

•.
.

. gular na 'zona de 00 Quao G J' d Di lto' da ãn imord d c n-
da censura interna e esten- sentendlmento VIvendo os

.

. .
. 'ama. UIZ e rei O com ammo e onns, o

_ . , "- na Oenchinchma OCIdental. C d T" dE" . ,

t . 3)
dendo a mao a Costa Rica. I dOIS pmses em relaçoes pa-

,'_'
omarca e ijucas, o S· tínua e paclrícamen e,

.', ,..., . ,..iI. 'f'
.

t"
Na agressao pereceram 2 lado de Santa' Catarina na' '" ·t I te' os' promo-. Evocalndo' as recentesdín- ClIcas e amls osa-s .

.

. . .
'. , "lue. a ua. men

, OfI�Ia� e -:w soldados e hou- forma da lei, etc...
.'

ventes ocupam o terreno
ve, ale?I dISSO', numerosos te- FAZ. SABER ti, todos sem oposição de quem quer

:�.'.. '

ridos. Desconhecem-se as quantos interessar possa o
'.

m o cultivo de
baixas sofro la I b 1. .'. _

que seja. co

H Ot1 E }' -.N O', - P A S -S A. D.,O des:
ic s pe os re e r presente edItdal td�. tCltad�ao, lavouras ,diversas. Pdasta-com o prazo e rm a IaS, gens e chácaras, sen o as

virem ou dele conhecimento extrem�s perfeitamente de

tiverem, que por parte de marcadas e respeitadas; 4)
, José Manoel Cândido e si Que, conforme' faculta o

mulher, lhe fo·ÍI dil;!gida a art. 552 do C. C. pode o

petição do teor seguinte: - atual possuidor, para o fim

"Exmo. Sr. Dr; Juiz. de Di- requerido, acrescentar a

reito da Comarca. José Ma- I sua posse ii: do seu anteces
noel Cândido e sua mulher, I sor. Nestas condições, vêm

ANCARA, 3 (U. P.) - A brasileiros, lavradores. re- os peticionários requerer
notícia publicada no estran- sidentes eIjl Centro do Mou- a V. Excia. se digne mandar
geiro, segundo a qual sub-

ra, desta Comarca, vêm por designai' dia e hora certos
marinos estrangeiros teriam .

t t
.

d'
., . , .

.
'

.'

seu aSSlS en e JU IClarlO, pal'a a justificação prevIa,

atra�essadof oSd.�s�eltos, t :1 infra assinado. intentar a (!itado o ilustre represen

giran e prod' un
1 a e, ed.t e- ! presente ação de usocapião tante do Ministério Públi-

r am passa o para o Me I er-
t d'" I d

rãneo é "incrível", declara �x raor m,arI_o, na �u� �e- ,co p,ara acompanhar ,to t�f'o
um, 'Comtmicado' elo SeI'viço

(em permlssao a . XCla. processo. e uma vez .Jus I I

de I Imprensa do Ministério para expor e afinal reque- cada a pos:;;e, sejam cita

da Défesa""N'acional.
. reI' o seguinte: -:-1) Que dos os confrontantes, os

são legítimos possuidores interessados certos' e incer
de um terreno, sito em Cen- tos, o Domínio da União
[1'0 do Moura, dêste Mu-. para contestarem o pedido
nicípio, medindo cento e. dez no prazo de dez dias, sob
metros de frente, que faz pena de .ser decretada a

P r,ICI·"SI--,se:.
a Leste na cachoeira, c()m pl'ocedênda da ação e re

os fundos que se acharem conhecido o domínio dos

.

a Oeste, com terras dos Requerentes, para os fins

Prec'isjl.-se de um� moça, I
herdeíros de David Nol?in, de direito. Protestando pro

ou rapaz para serVIços d,e extremando a Sul com <;htas vaI' o alegado, com docu
escritórios e. cobranças., de José Kleiner e a Norte mento, vistorias, ·testemu

'('ratar a Rua Pedro 'Soa':' I com' ,os Promovent.es; per- nhas e ouh�as provas em

res 5. I faz uma área
.

aproximada. direito permitidas, dão á

presente o valor de Cr$ ....
2.100,00 e esperam DE-

. FERIMENTO. Tijucas, 12

CI.�UBf,·. I -,··,DO·Z,r:- Dr: AGOSTO de janeiro dé ,�955. (�s)
. L L L

.

'Marinho Laus. Em dIta

GRANDES' BAILES CARNAVALESCOS

-

NOS SALõES p�tição\ foi exarado o se-
.

D'O CLUBE DOZE DE. AGOSTO guinte despacho i -"A .•

(Fund'ado em 12.de 'Agosto de 1872) como pedem. !ijucas, 12-1-

Este apo,' como já é tradicional no VETERANO 55. (as)
..

ClOVIS
. .A�res" G�-

haverá três grandes bailes carnavaléscos, a saber: ma --:: Ju�z: de �Irelt.o. FeI-
.

DIAS 19- - 20 - e - 22 DO' CORRENTE. ta a ]ÜstIfIQIJl.çaO, fOI exara-

'DIA _j 24' UMA GRANDE FESTÀ INFANTIL' CAR- do o seguinte despacho:-
NAVALESCA. "Façam-se as citações re-

Os bailes serão iniciados .às 22 horas e aTARDE quer�das na inicial, inclu-

INFANTIL, das 15 às 20 horas.
' sive a do 'Domínio da União,

BISAVÓ. D.E SEUS FILHOS RESERVA DE MESAS: esta por precatória que de-

I I. . '- As mesas' poderão ser reservadas para os ,frês hai- verá ser expedida para a

OREENVILLE,
..

Estado de

I Cumpre esclarecer que os la V d' C marca de
I por Cr$ -300,00. ara a o

TepJ?e��e"e, � �(U. P.) ::- Betty p�is de Betty se haviam. di-
. es

Fica' esclarecido que cada sócio só pOdera adquirir Fioriarióp,olis. Tijucas, 21-
Lou Willis Earl,eyn, casaqa vorciado antes. 1-55. (aI!)

.

Clovis Ayres
ante-ontem aos 13 anos de Betty é, portanto, a ma-

uma mesa.
'

Gama _ Juiz de Direito."
idade, �erá llisavó dos .seus drasta de seus próprios pais. A DISTRlBUICÃO DAS SENHAS PARA AQUISI-

Próprios filhos..' Além disso, é madrasta ele çÃO DAS MESAS,·SERA NO IDIA 7, ÁS 8 HORAS E A E para, que chegue ao co

nhecimento de todos e nin-
Betty casou-se corri um re- seus própriOS padrasto e ma ...

· VENDA DAS MESAS AS 9 HORAS .DO �ESMO DIA. .

.( O
'

f' ri t d
. . - guem possa alegar igno-

sldente nesta cidadezinha. drasta. pagamento séra eIto o a o a aqUISIção, nao

homem de 49 anos, pai de um Será a bisavó de seus .pró- sendo atendidos pedidos por escrito, telefone ou crianças, (rância, man�ou expedir o

Mas depois que a fé vem já não estamos debaixo do rapaz e de uma moça. prios filhos, porque o seu ma- mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos presente edital 'que será

aio Porque todos so" f'lh d D 1 f' C
. afixado na séde dêste Juizo,

. IS 1 os e eus pe a e em rIsto O jovem casou-se
.

com a rido é pai do jovem que se sócios.
Jesus. (Gál. 3:25,26). Ler Gálatas 3:23-29. mãe de Betty e a moça com casou com sua mãe e da mo- A critério dtt 'Diretoria e mediante reqmslçao, em no lugar do costume, e, por

E' uma legria sermos alertados para o fato de que o pai da mesma. ça que se casou com seu pai. formula do Clube, poderão ser 'concedidos convites a pes- cópia publicado uma (1)
somos livres em Cristo. Não é a liberdade de um animal soas .não sócios, validos para os três' dias, aos seguintes 'vês no Diário Oficial do-

selvagem sôlto na floresta, nem a da pessoa egoísta vi- precos:
. ,Estado· e três (3) veses no

vendo na sociedade. Esta liberdade não é a 'do homem
•

CASAL (COM DOIS DEPENDENTES) . Cr$ 60000 jornal "O ESTADO", de

que se lança à aventura de apoderar-se de tudo que con- PAZ CSTENSORO REGRESSOU INDIVIDUAL , Cr$ 500:00 Florianópolis: Dado e ,��s-
vém, a despeito da necessidade alheia. Esta liberdade. é . �, O ingresso para uma só noite, lespectivamen- ilado nest� CIdade de. Tl]U-
a que goza ° membro de uma família - �a pessoa que' � PAZ, 3 (U. P.) --- O I mo ato de adesão ao presi- te: (casal) : Cr$ 150,00 ca�s, aos �mt� e sete dIas do

pertence ao reino de Deus. presIdente Paz Est�nsoro,' dente na sua campanha em, e (ou. individual) Cr$ 100,00 m�s- de JaneIro do. ano de

Na família de Deus, o pai provê tôdas as coisas chegou a esta capital, de re- favor do aproveitamento de Os convites só serão fornecidos até às 19 horas de mIl novecentos e cmcoenta

que estão no lar. Elas pertencem à família como um to- gresso d� Arica. às 12h30m. todas as horas de trabalho, cada dia da reaiização das festas. e c�nc<? Eu,. (�s) Gercy ?OS
do, contudo todos os membros da família podem usá-las de ontem tendo recebido as É rigorosamente vedada' a entrada de menores nos AnJOS, EscrlVao, o dablo

quando precisam. Todos os membros desta casa perten- honras militares, prestadas para que seja aumentada a bailes noturno'.' grafei, conferf e subscreyí.
cem à família da fé e vivem em comunhão. Encontram pelas tropas da guiuniç!io. produção, Apesar disso, o po· A entrada será exigida a apresentação da carteira (a�) Clovi� �yres G��a -
gôzo e satisfaç·ão em participar das mútuas bêncãos. Tinha sido organizada gran- vo se reuniu diante do palá- social de cada pessoa ou convite. JUIZ de Dll'�ItO. Esta con-

No reino de Deus ü!m()s a Íiberdad� ct;istã da qual de recepção, p,0pular, a qual, cio do govfrno, aplaudindo 'IÉ RIGOROSAMENTE PROIBlDO O USO DE LAN- forme" º original afixado

nosso Senh.or falou. Certamente, ele impõe limitações .e' entretanto, foi suspensa co- o presid,ente,
.

,
,. ÇA PERFUME COMO ENTORPEdENTE. na sede dêst� Juizo, no lu-

restrições mas somente aquelas que nos livrariam do gar do costume, sobre o

pecado e da destruição. Graças sejam dadas a Deus por A ','1.,c.-.N.... TU_;D...A.,,5.::'1",0'0',-'.. Z-.E,":'MUT.RE)�,A.....•
'

qual me reporto e.dou fé,

Cristo e por nossa participação no reino. ..... ,�,�"",;� ._��� , '.
-. ,;1-1' Data supra. O Escrivão:

_..
Gercy dos Anjos.\

ORAçÃO. ��,"
1-

-----.----r ..-

(
1

,NO ·I1AR E NA( SOCIEDA��
. ���_, .�"flt

Í)�5t in (i)
,

PAULO DE GOUVEIA

Foste a musica estranha, a musica longinqua,
que eu escutei numa hora inquieta e passageira
em outra terra, em outra parte; não sei onde.

E não sei também que mão côrtou a ultima corda
que rebentou, inesperada,' a ultima corda

'.'

e pôs em. seu lugar esta angustia e esta treva.

Porque nunca estive tão triste e tão sem rumo

'nunca as estradas me pareceram tão sem termo'
e o coração nun�a doeu-me tanto como. agora.

Velho muro, onde floriu o milagre de uma rosa

por que aCl·edi(a�te no s�l e sorriste para ele?
'

porque escutaste a musica estranha. a musica
{longinqua,']

e porque desmoronas agora em ruinas e silencio?

--0-,-
ANIVERSARIOS: ves, esposa

Alves
do ar. Agenor

FAZEM ANOS, HOJE: _L sra, Laura Caldeira
- 1°. Tenente Ivam Las- viúva do saudoso conter:

sance de Oliveira, brilhan- râneo sr. Alcino Caldeira'
te óficial do Exército ,Na� I � sra. EuláÚa Teixeir�
cional, servindo no 1�0 B.C:� I

Schlempper, esposa do sr.
t.

onde goza de gerais estí- �aulo Schlempper, índus-
mas por suas elevadas qua- trial; .

lidades de coração e eara-I
'

- sra. Dorvalína Teixei-I'ter;
. .

1 ra, viúva do sr. 'Delfino'
,

-. sr. Danúbio. Mello, al- I Teixeira

to. fu?cionário do Banco do I - sra. EliaRl Dirce Co
Dlstl'lto Federal; I lombi, esposa do sr. Dioni-

l'e;-
sr. Enio Callado

FIO-,�io_C�I:a�b�nda Dutra dos
- sr. Modesto Roldão Anjos, esposa do ar. Mano-
.- sr. Rodolfo RibeiFo' el dos Anjos;

Gomes :'
�. I' - sta. Aurea Garcia /

.- sr. �Ienrique ,Loureiro 1.1- sta·. Celia Rilla
FIlho, TelegrafIsta ."

- sta. Manoela
_

Mance- .

- sra. Benta Santos, es- los'
.

pÔ,sa do sr
..
Afonso Peter; I· - ata. Neusa Lopes de

- sra. ZIlda Steiner, es- Almeida

p�sa do sr. J?sé Steiner
.

I - ata. Zi·lma Lea Pires,
- sra. LUCI Gaygnete Al- filha do sr. Romualdo Pires

.........�...�.,,�....���......�..........
"'"

Grêmio: (JCÍ'u�eirOJ� ,lI��Subi;: I ;'

!��r8�!!!�G!!U�takfÁIJ'I��" Me-
sas � Cr$ 4(),00 a serem reservadas com o sr. Lidio
Silva., com direito a

_ Cerveja f Guanmá, oferecidos gen�
tilmente pela Cervejaria Antárctica.

a'Restaurante�::NallÍi )'�
RUA Marechal Deodoro. 50. .

Em Lages, no &UI do B�aSll, o melhor I
.

Desconto especial para O, senhores Y1ajàntea.
- .'

Cóm: ii ,:8iobUa Inà Mão;.:�j
'-o , .. __ ".:,,'. ".:.� ��{_. �[I e'f

«NO CeDacUm'.>·� .

11._ I. TI / . .iI, �. �. .:- ,"' : t

SABADO, 5 DE FEVEREIRO

,

ó Deus, nosso Pai Celestial'nós te agradecemos o

grande privilégio de sermos teus filhos. Nós te agráde
cemos também a liberdade que em ti gozamos. Permite
que nos mostremos dignos de pel'teric'er. ao teu 'i'eino. Em
nome do Salvador: Amém.

,.

P�NSAMENTO .
PARA 'O DIA

A verdadeira liberdade baseia-se na obediência a

'Deus; o verdadeiro gôzo, na comunhão do reino,
.

ISAAC A. CHARAN Undia)

3

. 5 DE FEVEREIRO
A' data de hoje recorda-nos que:

- em 1634. chegou ao .Cabo de Santo : Agostinho
uma 'das' caravelas de Pedro de Almeida Amaral,
saído de Lisbôa afim de socorrer os pernambu
canos atacados pelos holandêses;

I - em 1654,' os irmãos José Ortíz e Fernando de Ca.'
margo, em guerra contra a administração de

São Paulo,' ameaçaram. entrar na povoação, o

que não fizeram;
.

- em 1667, uma ordem régia determinava que os

sentenciados pela Justiça fossem enviados para

o Maranhão e. Pará, localidades .menos procura
das pelos colonos;

, - em 1715, chegou ao Desterro,
. hoje Florianópolis,

o Marechal Antonio Cárlos Furtado de Mendon

Ç3, por ter sido nomeado Comandante em Chefe,

das forças então existentes na Ilha de Santa Ca-

tarina;
,

- em 1856, lIO Rio de Janeiro, faleceu o Marechal
Antero José Ferreira de Brito, que foi presiden
te desta então Provincia' de Santa Catarina. Era

agraciado com o titulo de Barão de Tamandaré;
- em 1882, foi agraciado com o titulo de Conse

lheiro o catarinense Tenente-coronfl Dr. Fran�'
cisco Carlos da Luz, que falecei! no posto de Ma-
rechal do Exército;

.

- em 1fl95J passou a plena jurisdição hrasileira o

territórió contest<_ado pela Repútl}ica Argentina,
compreendida entre Chopim e Chapecó, delimi
tada pelo Santo Antonio e Pepery-�'uassú. Re

conhectlu esse direito o Presidente dos Estados
Unidos Grover Cleveland;

- em UlO6, faleceu o Conselheiro Dr. Ignácio da
Cunha GaIvão. No antigo regimem presidira a

nossa Provincia e foi lente e Diretor da Esc9la
Poli�ecnica do Rio de Janeiro;

- em 1934, no benemérito governo catarinense do
Coronél Aristiliano Ramos, foi, por Decréto nr.

483, criada a Imprensa 'Oficial deste Estad�. ten
do como seu primeiro Diretor o Jornalista João
Batista Pereira que exerceu essas funções até
1950 ..

AUX. TRAT: stnus

� DO SANGIIE?
-, ..... é"

..nllllJf 186UtlftA

SERIAM? ..

A informação em questão
dizia que se tratava de sub ..

marinos soviéticos em mis
sãd secl'eta.

André Nilo Tadasco
-----:......-_---

SISTEMA DEFEN
SIVO

ROMA, 3 (U.· P.) ...:.. A Itá",

lia e à Turquia anunciaram

'que tem ,0 propósito de apre
sentar um plano conjunto
para 0- fortalecimento do sis
tema defensivo da Organiza
ção do Tratado do Atlântico
Norte na região do Mediter-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

.�

C�oE ,$AO JOSE'"
'As 3 -'- 7- 30 horas.
Willian Holden - Dawn

Addams - David Niven em:
INGENUA ATÉ CERTO

PONTO
•••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••�.' _ ,.� �............... No Programa:"

._ ..�._�_... - Nóticiarió .Guaíba. Nac.

'.'O ...�:.•
_

... '.
"

s'"t·"':,a'".do",'. '.iE,Sp,O,, r,',":tivo' �;:il�tt:!�i, ;�����:v ,��
"Mexicana" Co", o, famo
S0S artros

............................................................ , � �..
.

Ar'turo de Córdova - Pe--

Julinho �erá operado na prõx,ma semana 'DISPAROUG%�E���u�l�:5IRI�EIRA g�ii��:l?��L::�:'7
, ""1 dr, .

f Amístosamente, Bangú zadores do ataque "atômí- ""'O

Foi mâis,grave dó que se"qual,'eIll abaolutoirí
..

ão
'

tev'e," ticipar dos e�e.rc�cio�: do ao- 'o Joga OI;.' que nos in �rmo.u Ui .

NotiCiario Guaiba. Nac,'
,

d d d d d ma Inter e Ipirangá levaram a efei- co". Nado "reapareceu em P
, o.

esperava a contusão de Juli- .cl;llpa. o '00"" ',' 0,0. "

,vi-negro. Dommgo p�s�a, o a necessi a e e u -.
, reço Uníce 10,00.

nho no prélío: entre Avaí: e � O tecníeo é combativo mé-. o Figueirense extreou no cer-: venção cirúrgica para a ex- to, domingo à tarde, no "al- bôa forma, trabalhou mui- Imp, até 14 anos.
Figueirense, 'quando desar-: dio do Figueirense ,tem' esta- tame

_ estad.�a� perdendo �a- tração do menisco, o que será çapão" da Vila Operária, .to e rendeu o necessário
mavab dianteiro Hercílio, a do ínatívo, deixando de par- ra.o Ferrovíáríc, em Tubarao, feito na próxima semana, unia partida de, futebol, a para o conjunto. Hercilio

� por 2xO, e muita gente liga o devendo, assim, deixar de qual ,
foi presenciada por depois de andar os primei-

fracasso do conjunto á au-' disputar o título máximo do oom público. ros 45 minutos procurando
sêncía do magnifico "player" futebol catarínense. O esquadrão do "invícto" adaptar-se .ao padrão de [o
que representa uma garantia ,Julinho lamenta não poder rendendo 'ao máximo, mercê go empregado pelo Bangü,

.' do conjunto orientado . por dar seu concurso ao alví-ns- da orientação segura de Ma- ,reapareceu, na etapa com-
Izídro Costa. .. gro neste certame estadual f�a, logrou abater inapela- plernentar constituindo se

-de 54. Todavia, ficará tor- velmente' o seu .valoroso ad- na maior figura da cancha.
cendo com ardor pela vító- versário' pela arrasadora Comandou o Bangú no pe-

Estivemos ante-ontem com ría elos seus companheiros. contagem de 5 x O. riodo final quando deu um
I

Notamos que '0 alví-rubro autentico baile. No traba-
se encontra em "ponto de lho de' distribuição de meia
balá" para a disputa do cancha, esteve excepcional P'

-0;

J
.

campeonato que este ano o jove� .pertencent.e ao Clu- (J]\. PJ -.'1 1('promete ser dos mais sen- be Atlético Catarmense. O ,___ _ ;a lIIII 1iI__
sacíonaís." Seu· trio final reforço do Bangú justifica- Ás 8 horas.

-
- .

portou-se com bravura con- se pois o "express inho" .' A pedidoseguindo deixar o gramado necessita realmente de um
Amalia Aquilar _ Victor":sem ser vasado . uma única elemento com as caracteris- '

vez. ticis 'd'e Hercilio para o
TU11'C{) -, Perez Prado em �

AMOR PERDIDO
A linha.média parou a di- entrosamento de meia can-

O"Filine Extraido da Pró-
anteira contrária. cha dificil de ser executado."

pria Canção "Amor Perdi-
a ataque que sempre foi No clube local, conjuntí-

a peça ma-is fraca do qua- vamente não podemos apon
dro conseguiu ,acertar, o tal' um único elemento que
que pode ser considerado rendesse para, o clube. Po
uma façanha, pois é o único rém, individualmente, Jorge,
setor que est� em reparos. '. Tasinho, Alcino � Ailton
No chlbe local obs.erva- estivera.m em plan.o bem

mos que ,falta maior senti- destacado. Precisa, a equi
do de coordenação em suas pe do Saco dos Limões aper
linhas o que poderá ser sa- feiçoal�-se, 'conjuntivamente
nado com treinos diários. pois' ne$Je particular que.é
Após estas declarações ana- o fator principal de uma

lisaremos ,o trabalho de equipe, se encontra bem
Waldir - o arqueiro do Co- fraco. Esperamos que na

legial ,foi' um assombro, próxima vez em que tiver
Pelo Campeonato Carioca praticou estiradas espetacu- mos oportunidade de vêr o

ele Futebol, para hoje e a.. lares que 'valeram pelo es- clube jogar já tenha sido
manhã, á tarde, estão mar-I petácu.lo.· ,A 'zaga formada sanada esta falha.
cadas duas pelejas empol- por Cláudió e Nísio �steve (,luadllos - Bangú: Wal
gantes. Hoje batel'-se-ão soberba., Dobs, Wanderley e dir, Cl:à!ld'io e Nisio; Dobs,
Bangú e' Botafogo, aquele Goia tiveram um papel' de Wandeiley'e Goia;. Amante,
derrotado pelo América .<;) destaque. Aliás Dobs como Cavataúi,' Glàuco, Hercilio
êste com dois empates fren- extreante perece ter se e Nado. Ipiranga: Pedro,
te ao Fluminense e Vasco. adaptado inteiramente ao Ventura e Sarapião; Alaer,
A m a n h ã defrontar-se-ão sistema 'adotad'o 'por Mafra. Jorge e Tasinho'; Alcino,
Fluminense e Vasco. r É um elemento que deverá Jaime, Rodrigues, Ailton e

No encontro de' ante-ôn- ser ap,roveitado. pois tem Hazan.
tem á noite entre' 'América e qualidades. No a t a que, O juiz fói o crack José
Flamengo, . venceu o rubro- Amante c.onsignou 3 tentos Botelho de Abreu

,

(Juca)
negro por 3 x 2, isolando-se o que veio afirmar ser um com bom trabalho ..

'

(

na liderança dó 3,0 turno. emérito 'goleador;' andou ,,10 tempo: Ballgú 1 x O.,
bem o extrema. Cavallazzi e gol de,Glauco.
Glauco co�sÜtuiraim-se nos I. Final:, Bangú 5 x O gols
melhores, �lementos: finali- de Cavalazzi e Amante 3.

Depois de perder, pelo i dos demais. No. A,mériça Ne
escore de 5 x 2, conseguiu ,nem, Guido e Ara' foràm as

o E. C. União' uma reabilita- figlll'as de maior destaque.
ção. Esta, ao conseguir em� As equIpes estlver:am assim
patar com a representação alinhadas:
do América F. C. de CAPO- E. C. União""":' Carneiro,
EIRAS, 'no campo deste últl- V;l.nderley. e Nize,;

.

OSWalçt?J
mo. Oscar e Talo; Ceceu (Silvio)',
O América, apezar de mais Tata, DuaI'te, Vento Sul e

ameacador não conseguiu a- Mário.
brir o"marcador.

.

'.

América F. C. _ Vilma,
Somente aos 12. minutos Bl:ando e Bonga; Ara, Ne

'de luta, Oswaldo investe fi nem e Guü:lo; Jairo, 'Valter,
área pela esquerda. O pontei- Môa, Laúro e Valério.
1'0 atira fOI:te consignando o Escreveu: P. Apóstolo l'esidencia,' pomar e instalações
1.0 goal da târde,. em pról "porcos.

do E. C. União. Qs iocais,
'

1 conjunto ,de 3 magníficos 'lot(;ls, á beü;a mar, no

CIR'O SaN'CINI " I aprazivel b�ilTOI de Bom Abrigo.pouco depois" empatam
,

a'-

proveitando uma falha.�' da
.

': Informaç,ões: com' o dr., Steiner, ,na Casa Fern9Jldo,
defesa.'

.
.. Viu transcorrer,. dia:30 Ltda., á rua Sa ld.anha Marinho ,2 (Edif. OSVt.t\LDO

Termina o primeiro perio- último, o seu 23° aniv'ersá- ,MACHADO). I

....

' '.
" .

do com 1 x) no marcado!;': rio o guapo arqueiro Ciro

L" t V' dOs rubros, no segundo'tém- Soncinoi, atualmente vincu-,. O",.' '�a'
.

e.n' u
po, a todo' custo' tentaram lado ao CLUBE ATLÉTICO' \..:C U
ampliar o marcador mas, CATARINENSE. Elemento
encontraram .em CI!-rneiro, q\le goza de grande cartàz últimos lotes, na 'praia da Saudade, em Coqueiros,
Vanderley e Nize urpa bar-' no �eio de, nossa socieda�e ao lado do 'grupo -escolar "Presidente Roosevelt", com

reira. � L
{

. deVIdo o seu" modo de aglr 115 metros de frenlte, area de 400m.�, servidos
.
de agua

,

Barreira firme 'fIe conse,-, q�li� tanto ° 'caracteriza: encanada � luZ:.
guiu aniquilar

por�Cç)!nPleto
'Porjsso mesmo seus ami-

.

InformaçÕes no local com o 8nr. Gilberto Gbeur.
os atacantes amer' anos. 'o ·,ko.3 Mluiram . em massa'a' ....:. ":"___'

,

IAlu'qa seUnião f�z varios c'nh.a-ata'ls.'i1á residência. onde foram' ALUGA SE
•

ques: Não fosse a �ericia qo .l;ccepcionados com uma big "

-
Uma casa de material sita

'goleiro Vilm:.t, o Arn:éricf\. te- !
fe�tn. Ao CIRO nosso' par- CASA DO CENTRO na Rua Laul'a Caminha Mei-

ria decepção maior.. ,c' o l.iculal' amígo, nos â�socia- Com 3 bahheiros - 5 quartos - 2 salas, - copa e co- ira. nO. 54.
No,t1nião temos a de.ftacal'·! mos, embora com atrás'o, as zinha - despensa -;- gal'age.· I Tratar com o sr. João Re-Carneiro, Vanderley, OSfuldo manifestações de 'apreço de

'

Tratar.na rua Genernl 'Bittencourt nO. 76 depois das IgiS no 'Departamento dee Duârte que
,.

sobressaíram !'que foi' alvo. . '17 horas. f
1...

I i , Saúde Pu�lica.
,.�.

1.,,' __--_,.,.,.......,....-�.....'*lF-,..--�---'-.
-

Florianópolis, Sábado, 5 de Fevereiro de 1955
������������==�����==�====�����.. �.����� .

•il"oi�ea.�
DOMINGO PROXIMO NO ESTÁDIO DA .:RUA BOCAIUVA, ESTARAO FRENTE A FRENTE AS ESQUAD.RAS :VO 'FIGUEI-· l

RENS.E CAMPEÃO LÓCAl' E"DO_FERROVIÁRIO, CAMPEÃO DJ TUBARAO, QUE TENTARÃO VENCER,AF1M DE ENFREN-, "
.

, ,.

TAR O VENCEDOR DO'PRÉLlO CRUZEíRO (JOAÇABA) X LAGES (LAGES). ·ESPERA-S�, UMA DAS MAIORES BATALHAS
.

DESTES 'ÚLTIMOS ANOS:
.

�{:!�r4�: .:: .: .

-COM A PALAVRA O CRACK

JACO�.-· (28) .. SERA' OIJERADO'

fi l'lome, por extenso?
R _: João Jacó de Sousa.

�. '�3a�e�ou:::��:n�:;3. SELECIONADO BRASilEIRO EM
P _ Cidade onde. nasceu? "",
R - São José, neste Estado..

'j

'FORMACÃO P'ERMANENTEP - oíube em, qUEr atuou pela primeira vez? . ,',
.

.
.

R _: Ipíranga F. C,,' de São José.' RIO, 4 (V.A.) - Em pa- que estariam livres do cons-

P '- etubes que defendeu em jogos de Campeôriato? lestra, onte�, ._�� sede. da It�nte problema �a,organ.iza-.
R _ 11'i8 e América, como amador e Paula Ramas,

CO-I CBD:
o sr. SIlvIO

\ Pach?co, çao,

concent,raça� � treI�a-
mo profissional. "'O. presidente daquela entIda-'lme,nto da seleção e, alem

P _ Títulos ·conquistados?' ,

o

.de, revelou a sua disposi- disso, desfrutando as vanta-
R _ Campeão do "Iníbíu.n" e vice-campeão da cidade, ção de tornar' a manuten-, gens das i-endas dos jogos,

.

pelo Paula Ramos.
.

r ção de um selecionado bra- parte das quais, como fica-
P - Maior momento de sua carreírav . sileiro de .futebol, perma- ra estipulado ainda na an-

R _ Verificou-se na partida Paula Ramos x 1mbituba nente, desde que obtenha, terior administração da
(lo turno) realizada em Henrique Lage.

.

corno se tornaria indispen- CBU, será destinado à dis-
P - Pior momento de sua carreíra?

.

sá; a cooperação dos clu- tribnição pelos clubes, por
R _ No amistoso Avaí x, Figueitense, quando fiz' mi- bes. Entende aquele diri- cotas correspondentes' ao

nha extréif!. no primeiro,
.

gente ser possível formar e número de jogadores.
P - Seu maior desejo no futebol? "; �

�
� " ,;reinar um selecionado sem

R _ Ser campeão. do Es�ado.
.

" 'prejuizo para os' clubes,
P _ Diversão predileta? '"

com a realização de' treinos
R _ Cinema. semanais ou mesmo quinze-
p _ Outros esportes qu� pratica além do futebol? nais, para os quais apro-
R _ Natação e voleiboL - veitaria uma data, no de-
P - Melhor jogador da Capitlóll? :;orrer da semana. Pôsto
R _ Valério, do Paula �amos:

.

que' somente no caso da dÍs-
P _ Melhor jogador ,do Estado? puta de campeonatos ou tor'"
R _ .Teixeirinha, do 0.. A. Carlos Renaux, neias

.

internacionais seriar
P _ Melhor joga-dor do país? :;onveniente preparo mais
'R - Zizinho, do Ba,ngú. ap�rado, em tais ocasipes
P - Melhor, jogiictor, cata):inense do pa�sadQ.? .3eriam suspensos'" os cam-
R _ Saul, se já abandonou o �tlteboL peonatos regionais, por tlm
P - Melhor tecnico de todos os tempos no Esta,do? :tempo reduzido, já que' a

.
R _ Félix Magno,.

.

'

�quipe, treinada em conjun-
P _ Dos lituai1'j técnicos ,qual o me::aQr? to, não esteja sujeita aos
R _ Nizeta:

�rabalhos demorados da :se-
P _ Arbitro mais completo· da Capital? leção.R _ ConsIdero todos num mesmo níveL

. Julga o sr. Silvio Pache-
P - Dos clubes da"/ca'Pitaí por quálré tOftledor?

co interessar o SelecionadoR _ Do Clube em que ·jogo. > Perman�nte não só' à CBD,P _ E dos clubes çio Rio? .

. �.. .

mas' aos próprios clubes'R - São Cristóvão.: 1"

P '- E de São Pa'ufo? '

R '_ Não tenho clube em 'São Paulo. "

P -.,- Se lhe fosse dado formar o seleciónado da'Cílpitál.J
como o faria?

.

R _ Brognoli, Waldir e Nery; Danda, Valérjó e Jacy,
Wilson, Giovani, Bolão, Betlnho e PitOla.

CERTAME
. CARIOCA

EMPATE ENTRE'AM:ERICA E BANGÚ
CLUBE ATtETICO CATARINENSE

�rARDE DANSANTE

A diretoria' do Clube Atlético Çatarinerise avisa aos

seus disti�tos associados e exmas. famílias que fará rea

lizar no prÓximo. dia 6 de Fevereiro, em sua séde :Balneá
da, á Avenida Santa 'Catarina, uma tar<ile. dansante, com

início ás 14,00 horas, na qual será dado o Grito' de Carna
val. A reserva ,de mesas será feita no local.

COM 40 ANOS STANLEY MATTHEW,S t
·AINDA UM CRACK

·VENDE-'SELONDRES; 3 (U.P.) No ·seu telegramà,' diz
Stanley Matthews, o "gran- Puskas: "Enviamos uma

de veterano" do fobt-ball in- 'saudação afetuosa e faze
glês, ,completou 40 anos. e mos votos para que conti
continua l'ecebendo nume-- nu.i colhendo, louros no

rosas "mensagens d�, felici-' sport". Matthews comentou
tacões de todas a� partes que era �'maravil.hoso" ter
do" país e do exterior. ".' recebido a mensagem, porerrl

Os cronistas' desporÚvos' acrescentou que tinha à' cer

britanicos, recordando � ve- teza de que não. a merecia.
lho adagio de que: "a vida Os cronistas de todos os

começa aos 40'\ c,onsideram grandes jornais publicam'
quase unanimemente que o anedotas s'ôbre' a vida do
grande "winger", que já tem grande joga,dor. Em um jor-
25 anos de foot-ball sôbre nal aparece um artigo es

os ombros, continuará exi- crito por Thomas Wainwri
bindo sua mestria dentro de· J;l'ht, que 'foi professor' de
cinco anos.

. I desportes na esco·la prima-
Uma das mensagens mais ria onde esttidou Matthews.

gradiS recebidas por Mat- ' Wainwright recorda co

thews, há longo tempo titu- mo Stanley ganhou. o 'seu
lar e pouco menos do que primeiro troféu: foi aos se
obrigatorio das seleções in'- te anos,. numa corl-id.a de
glegas, f.oi � enviada por 100 jardas que venceu pe
Ferenc Púskas, o extraordi- la diferença minima, em".
nário dianteiro. e capitão ido I Qora tivE!ss,_e recebido uma

selecionado da Hungria. '. Vantagem: de 40

1 sítio. - granja na ilha, a 10 minutos da cidade,
com 10 ,hectarets, pasto, água encanada, otima casa de

modernas para vacas e

',i.-

_. w.

'l?ITZ
As 4,30 - 8 horas.
John Wayne

Dvorak em:
CIDADE DE BARBAROS

Ann

No Programa:
Vida Carroca. Nac.
Preços: 7,60 3,50.
.Imp, até 10 anos.

do"
No Programa:
Bandeirantes na Tela Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

As' 4 - 8 horas.
10) Noti�jas . da Semana.

í5 x 2. Nac..
2°) O MAR QUE NOS

:'::;ERCA Em Techniçolor
3�. PROTETOR DOS

FRACOS' Com: Charles
3tarrett
4°) ZOMBIES DA. ES

rRATOSJ,<'ERA 5/6 Eps.o
Preços: 6,20 -;- 3,50.

'

"

Imp. até 10 anos.

As 5 - 8 horas.
Frankie Lain.e - Billy

Daniels - Terry l\l,oore !'lm:
.

UMA CÁNÇÁO E UM'
BEIJO

(Technicilor)
N'o .Programa:
Fatos em Revista. Na.c.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

. As 8 horas.
1°) Ligação Norte Sul.

n.23. ,

2°) ,ALMA DE, PECADO.
RA Com: HUGO HASS
3°) O CORSÁRIO CHI

NES Com: John Hall.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

......-� .

.U o.. :
'

Vende-se
Um Bar' bem afrekue�a

do cito na Avenida Mauro
Ramas N.o 4.
Ver e tratar no mesmo lo

cal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, .

Pioneira na campanha da redução dos
preços, prossegue na sua iniciativa

para o barateamento do custo de vida,
oferecendo agora as últimas novida
des em tecidos de ·algodão, além de

todo o seu fabuloso stock
NOVIDADES

Tecido de rafia, largo 20 .

Lonita San Jam, largo 90 .

Lonita bordada, grande moda .

Lonita lisa, largo 80 .

Lonita Bang(!., largo 1,00 ;
..

Nylon estampado com veludo (Americano), largo

120
.

Fustão' casa de-abelha, novidade (Nova América)

Organdy Bangú, estampada a ouro .

Organdy Bangú, estampado, a começar de .

Popeline lisa, e_special .

Popelines estampadas a começar de ,
.

Popelinita mercerisada .

Cambraia bordada com veludo, novidade ' .

LINHOS E ALGODõES

Puro linho branco, largo 2,20 , .

Puro linho em cores, largo 2,20 .

Cambraia de puro linho (Irlandeza) largo 90 .

Meio linho branco, largo 2)0 .

Organdy 11so Matarazzo .

Organdy liso Nova América .

Lonita listada, cores ,flJ'mes :
..

Fustão branco, a começar de .

Fustão branco, piquet .

Fustão píquet em cores : .

Fustão estampado, em belos desenhos .

Cambraias estampadas, novidades .

Opala lisa assetinada .

Opala tipo pele de ovo, largo 8D
1
••••••••••••••••••

Opala legítima pele ele ovo, largo 80 .

Opala tipo cambraia, largo 1,00 .

Opala estampada, a começar de .

Tafetá de algodão escocez, corse firmes, largo 80 .

Cassa bordada,'vários desenhos, largo 80 .

Tricolines brancas a começar de .

Tricoline .branca, marquísete, largo 80 .

Tricoline branca, tipo Inglesa" .

Tricoline branca, cordoné, largo 80 ,
.

Teci'd:<r P;r.;oolch-ãe,:i�);gv;12r ." ' : . : .. ',. " .

Tedlda'pi, c;i�hão,)&l'g. 1,40 .

Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 '

.

Tecido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 .; .

Tecido de nylon. pt cortina, largo 1,40 .

Brim colegial J. 16 , .

Brim colegial, branco e marinho
.

Tecido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 , ..

Lumier especíal.. largo 90 : .

Lumier lavrado, largo 90 .

'setín duquesa, muito bom, largo 90 .

Setin duquesa, extra espeeíal, largo 90 .

Tafetá faile, muito bom _ .

Fane bem encorpado, largo 90 - .

35,00 Tafetá chamalote, largo 90 _ .

60,00 Organza lavrada .

65,00 Organza lisa, largo 90 .

Seda langerie, misto com natural, largo 90 .

Setin langerie extra especial, largo '1,00 .

1 Sedas estampadas a começar de .

200,00 San Jam, largo 1,40 .

210,00
135,00
140,00
20,00
38,00
38,00
18,00
38,00
45,00
20,00
30,00
13,00
23,00
'30,00
35,00
11,00
24,00
48,00
20,00
24,00
49,00
24,00
11,50
30,00
29,00
28,00
55,00
17,00
20,00
30,00

200,00
65,00
58,00
48,00
50,00

55,00
68,00
88,00
40,00
50,00

Tecido branco, pi mêsa, largo 1,40 35,00
Cretone estampado, largo 1,40 ;............. 43,00
Cretone branco; especial, largo 1,40 33,00
Cretone branco, especial, largo 2,00 44,00
Cretone branco, especial, largo 2,20 49,00
Percal superior, largo 2,20 88,00
Cretone especial, largo 70 17,00
Morin especial pi rraidas, pç. de 10 mts. 118,00
Morin Ave Maria ·.············ 19,50

Alvejado extra especíal, pç. de 10 mts. 145,00
Filó branco - .. . . . . 22,00
Filó em cores _ - 24,00
Filó mosquiteiro branco, largo 3,50 80,00
Filó mosqutteíro branco, largo 4,50 105,00
Filó mosquiteiro em cores, largo 3,50 . 90,00
Filó mosquiteiro em cores, largo 4,50 / 115,00
Matéria plástica lisa, largo 1,40 34,00
Matéria plástica estampada, largo 1,40 43,00
Flanela fustão especial, branca e cores 25,00

30,00
39,00
40,00
50,00 I

35,00\60,00
30,00
25,00
29,09
48,00
65,00
14,OÓ
85,00

....................................................................... " , .

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS

DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

'1 - A Delegacia Regional do LA.P.E.T.C., Em San
ta Catarina, comunica �ú_, senhores empregadores e se

gurados condutores de v. Iculos em geral, que .em face

dos novos níveis de sa'i1do-minimo, os atuais valores. dos

selos de Seguro Saciai, em LISO neste Estado, são os se-

guintes: .

a) Municípios de i Florianópolis, Blumenau, Brus

que, Criciuma, Gaspar, Itajaí Joinville Orleães,
T�barão e Urusanga -- sêlo de Cr$ 165;00

b) Municípios de: Caçador Canoinhas, Indaíal, Joa

çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio do

Sul, São Bento do' Sul, São Francisco do Sul, Tim
bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00.

e) Demais Municipios - selo de Cr$ 127,50
2 - As Contribuições excedentes recolhidas por

guia de recolhimento, serão calculadas, doravante" to

mando-se. por base o novo valor do sêlo de seguro social.

, Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955' IADIL REBELO - Delegado Regional --.�,------____;_ .......__

D'o''dg'e

.

K-A 19-5'2 I tt�H�!e!��!�!!!�ilt�n, M,!��m�li"
t Cecy e Armando Ocker esposa e filhos de DURVAL
OCKER profundamente 'abalados com o seu falecimento,

Vende-se Caminhão, com baixa quilometragem r�da- agradecem, de público, ao Dr. Gentil Borges Filho, Che

da, conservadissimo, com capacidade para 7.500 quilos. fe do Centro de Saúde do Estreito e Médico do LA.P.T.

Tratar no Bar Rosa, com os propritários. C., pela dedicação esmerada, carinhosa e convicta da
nobre profissão, demonstrada com o tratamento dado
aquele ente querido, não medindo sacrificios em -bem

cumprir com a sua missão,
Agradecem, ainda, aos srs. Edson Sóuza e Pedro

Morais, pela abnegação e elevado espirito de humanida
de com que se houveram durante a enfermidade do que
rido morto, incansaveis que foram durante o seu trata
mento, em um míster a que não estavam ateitos mas que
cumpriram C9m devoção.

Servem-se da oportunidade para convidar a todas as

pessôas de sua família e amigos, para a Missa de 70 Dia
que mandam celebrar no altar da Igreja de N. S. de Fá-

10 e 20 anos: - Sra. Alaide Sardá tima, no Estreito, na próxima segunda-feira, dia 7, às
I

.7 horas, pelo que manifestam-se gratas a quantos toma-

dos 30, 'e 40 e Curso Médio: Sra. Olga. rem parte neste áto religioso.

Curso Particular
·São José

Diretora: - Professôra MARIA 'MADALENA DE

MOURA FERRO.
Curso correspondente aos Grupos Escolares.

Prepara alunos para os exames de admissão aos Gi

násios, Escola de Comércio, Escola Industrial e Escola

Normal Regional.
Professôra dos

Amorim
Protessôra

Brasil da Luz.
A 1l1atrícula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro

em diante de 9, às 11,30, hora-s, à rua Saldanha Marinho,
34, todos os dias úteis.

Início da-s aulas: -

3737.

ECITAL

SEDAS. r

DIVERSOS

Tapetes de veludo pi quarto _ 120,00
Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00
Guarnições de mêsa com 6 guardanapos 55,00
Toalhas com franjas -p/ mêsa 150x150 115,00
Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 2BO,00
Toalhas de rosto, a começar de _ . . 8,00
Toalhas de banho, a começar de 38,00
Colcha branca, artigo bom, p/\ solteiro 80,00
Colcha branca, mercerísada, pi solteiro .. :........ 115,00
Colcha Francesa pi solteiro 210,00
Colcha em cores pi solteiro 85,00
Colcha branca pi casal 90,00
Colcha branca, superior, pi casal 150,00
Colcha branca, mercerísada pi casal 195,00
Colcha Francesa pi casal _ 260,00
Colcha' em cores pi casal -, . . . . 110,00
Colcha ele fustão em cores pi casal .. : _ 135,00
Colcha de veludo pi casal 190,00
Colcha de s�?� ,cl_ bicq,s" pi casal ,. _,'W .•�. . . :no,eo
Colcha de seda e/ franjas, pi casal :.... 225,00
Colcha de pura seda dupla c/ franjas, pi casal. . .. '280,00
Colcha ele pura seda dupla, J:aponesa, PI. casal .... 370,00
COMPRE BAIS 'BARATO F. SEJA MELHOR ATENDIDO,

PREFERINDO A

Casa ORIENTAL
Rua Conselheiro Mafra, 15 - '])elefone 3.493 - Florianópolis

INSTITUTO DE EDUCACÃO E COLEGIO
,

ESTADUAL DIAS VELHO
E D I T A.L

ANO LETIVO DE 1955

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

Inscrição: Dias 10, 11, 12 de' fevereiro.

Realização: Dias 14 � 13 de fevereiro.
Exames do Artigo 91

Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.

Realização: de 15 a 27 de fevereiro.
Exames de 2a. época dos Curso� Gínasíal, Colegial e Normal

Inscrição: Dias 10 a 4 de fevereiro.

Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, .{ e 5
ce revereíro.

Realização dos exames de 2a. época: Dias 7, 8 e 9 de
fevereiro. <,

Matl'ícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

28 de fevereiro.
É obrigatória a: apresentação da caderneta.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
José Warken FUho - Diretor.

Au!oIDóveis
Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, marca,

Dia 10 de março. - Telefone ano etc.

Informações Rua Rui Barbosa 124.

Escola Profissional Feminina I'Vende -se
de Florianópolis

Vende-se 3 casas, I sendo
uma de material e 2 de ma-

doira, sitas na Rua José
Boíteux na 3 fundos em

"�'
.

,t·'FlorianÓPOlis.
..

•

Ver e tratar com o srs.
1 ° ano - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9 .Altino Lobo da Silva no

ás 12 horas
/

jPonto
de Automoveis da

20 ano - dias: 13, 14 e 15 de fevereiro, das 9 ás. Praca 15.
12 horas.

\ ..

Documentação para efeito de matrícula:
. V -d1. Certidão de iidade (15 anos até 31 de julho de 1955)

.

en a ...se2. Atestado de curso primário completo 9 lIIIii

3. Das candidatas casadas exige-se a certidão de ca- Vende-se á rua Altamiro

sarnento. Guimarães, com belíssima,
Dia 10. de março apresentação das professoras vista para o mar, um terre-

na Escola. \ cl 530.ms 2.
Tratar com o sr. José

Mendes á Rl\�. JJons. Mafra
D9 - fone 3797.

MATRICULA - 1955

Florianópolis, 29 de janeiro. de 1955.

Cora Batalha da Silveira, Diretora

--------------------,----=_.---------------

I
BANCO d� GRf&ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I. -

I

RN..o, J' 16 .. I

f"LOf?lANÓP�51�.E'�ro.r,nó. "

-

CASA MISCELANIA dbt'{"�

bv,ld,ora doa Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Dlacoa.

Ven'de-se
.AVISO·
Por motivos superiores a

rifa da maquina fotográfica
'-ANSCO" que ia correr dia

em per- 26/1/55 foi adiada para o
. dia 9/2/55 .

Siqueira no fim da Linha Agradeço antecípadamen ...

fabrica de Seda da Pen i- te.

I
•

Uma maquina de costura marca Kadilar,
-feito estado tipo Singer.

Ver e tratar com Simeão
Trindade, em frente antiga
tenciária.
l------------�---------------------------------------------

Expresso Florianópolis Lida.
..Transporie de cargas em qeralentre

flORIANÚPOllS, CURITIBA' E SÃO PAULO
COM VIAGENS DIRJ1:TAS E PERMANENTiES EM CARROS PRóPRIOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

·Fones: 2534 - 2.53.5
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0-

FILJAL: CURITIBA' FILIAL: SãO PAULO

Visconde do Rio Branca
(932/36)

':Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço T.elegrátic:J
Santidra e Transpolis

-0-

,íSão Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:

St;ndrade e Transpolis
-0·-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizon te com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de 'I'ransportesj l\Una& Gerais SIA.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O PREFEITO ,OSMAR CUNHA
TRABALHA APESAR DOS ENTRAVES
Desde que assumiu o cargo ciais. Açuladds pela politica

de Prefeito, o dr. Osmar gem, ganham êles fôrça para

'Cunha vem sendo alvo de in- abusarem de todos os meios

sidiosa campanha de sabota- ao seu alcance, mas co rrtra

gem, movida pelos interessa- os quais a Prefeitura está

dos em impedir que o eleito alerta, na defesa da econc

do' povo florianopelitan.o rea- mia popular e do regular a

lize o seu vasto programa de bastecimento do Mercado. ()

melhoramentos 'urbanos e caso da carne está Tesolvido

municipais. Por todos os em definitivo.
meios lícitos e ilícitos, ' os x x x

seus adversários políticos Combatam o Prefeito Os-

tentam obstruir-lhe os pas- mar Cunha, neguem-lhe [us

sos, na administração dinâ- tíça, - mas nunca se lan

mica a que se propôs, em cem, a pretexto de atingi-lo,
benefício de sua terra e de contra as conveniências

indigena".
seu nobre povo. do povo e da capital.

O CUIABANO
A culta população do Mu- Aliás, a guerra de nervos

O marechal Rondon nas-

nicipío de' Florianópolis ja feita contra a administração OS NOVOS PREÇOS
ceu a 5 de maio de' 1865 em

não pode absolutamente ter do dr. Osmar Cunha já nem
DA GASOLINA dMimoso, nas cercanias e

qualquer dúvida sôbre o pro- impressiona a ninguém, ante A
íd d RIO,4 (V. A.) - Dentro de Cuiabá, em Mato Grosso. os

pósíto em que se obstina o fi, evidência da superíort a � ,

,

honrad uma semana mais ou menos, 16 anos, entrou Para o Exer
novo Prefeito para dotar a com que o ilustre e onrauo

, . estarão em vigor os novos cito. Foi general aos 59 anos,
Capital e seus distritos das Governador do Municipío se'

preços de todos os derivados sempre promovido por mere-
obras de que necessita para vai cpnduzindo, com segu-

do petróleo, em face da ele- cimento. Casou-se com d.
nivelar-se aos-mais adianta- .ança, na trilha do seu am-

1 '1- d Fl'ancl'sca .xavíer da Sl'l"a
lví vaçãoagias nos ei oes e moe ,

dos do sul do BrasiL Por tó- 010 programa det dedsenFvIo �l- das, sendo já certo que a ga- Rondon, falecida há alguns Chou En Lai dá garan
da parte [á se revela a o,pe- menta progressis a e 01'1a-

salina, a mais atingida pela anos. Ê escritor, tendo pu- ti'as ao Japãorosídade do Prefeito Osmar nópolís. Não sómente uma

ãiiiiiii b�:--�--
'

-

t nova política cambial, passa- TOQUIO 4 (U P) Se
Cunha, ,que não falta aos 'Jante, mas outras virao a es- t 7Kmrrmg·*... , .,

- -

.

rá a custar cerca de cinco d t f'
.

1
seus compromissos e que tu- tal' a eficiência dos poderes

1
gun o um por a-voz o ICIa

do faz' para sobrepor-se a municipais, no louvável de- cruzeiros o litr�; -. U B A L D O do govêrno, numa entrevista

sabotagem dos inimigos da. seio de realizar obra durá- Falando ao Cor:'elO. do
que teve, recentemente com

vel e à altura dos mereci- Povo", o sr. JunqueIra AIres,

HA'M
Murata shozo, .ex-embaixa-

cax!!�� mesmo, sabe-se que mentos de cada distrito da presidente d� �onsel�o I
Na- ABRA dor nipomco nas Filipinas,

a britadeira da Prefeitura, Japital. Há um programa,

I
��onal �o. �e 1',0 eo, ec arou

Como tôdas as notícias (10- Chu En Lai garantiu ao di

destinada ao preparo da pe- sím, - e será concretizado ja ter mlClado.o es�udo do
lorosas, a do ineSl)erado e plomata que a "China res

dra para a pavimentação ur- pela vontade férrea do admi- prpcesso,de maJoraçao, espe-
prematurõ falecimento do peitaria os 'territól;ios japo

bana, está paraJisada por nistrador, que só visa ao in- rand.o ve-Io tPr��adod n�s noSso estimado conterrâneo nêses, que não tinha a me

falta' da ligação elétrica que terêsse dos seus municipes f proxlmqs qua 1'0 iaS, epOls
U.baldo Abraham, ocorrido à nor intenção de invadir" e

depende da Diretoria de 0- a grandeza de sua terra. do q�e, em. c�rater de ur-,

noite de ante-ontem, espa- que "a aliança sino-russa"
,

O povo esta' com e'le, nor- gencla, segmra para a ..

_

... "

C 't I na-o era dI'rI' g''l'da contra � Ja-
bras Públicas do \E�tado. Não '" lhou-se rápida pela apl a,

' U

obstante, o calçamento da ci- que é o povo quem mais tem COFAP, para homologaçao.
causando geral consterna- pão. O primeiro-ministro chi-

dade não será interrompido, sofrido com o d,escaso de cer- ção. Recolhido ao Hospital nês acrescentou que even-

, ntes pelos pro' tuais conversacões entre os
porque outros recursos se 0- CDS governa ,-

nas vésperas, sem que o seu -

ferecem ao dr. Osmar Cunha blemas coletivos... x A 7 de Fevereiro de
estado parecesse inspirar cui-

dois países se desenrolariam

O P f·t Osmar Cunha x x 1.633, os holandeses a- .... d seg'undo os princípios do res-
para contornar 'aquele obs- re el o dados, Bado, como �o os o

táculo que se opõe à sua obra não decepcionará aos que em prisionaram o ,Capitão Pedro
conheciam, foi acometido de peito aos interêsses mútuos.

administrativa. boa e sã conciência o elege- de Albuquerque, Comandante
um insulto cardíaco, que o vi- Hoje, Murata fôra pretar

do forte do Rio
'

Formoso,
timou aos 45 anos,' Membro contas da sua entrevista a

em Pernambuco, posição es-
de tradicio-nal família, o ex- Hatoyama, primeiro-ministro

tratégica excelente e que va-
tinto desfrutava, na Capital, nipônico.

lia muito ao estrangeiro. '
, "

onde exerda o alto comercIO,

bDispostos a conquistá-lo,
de invejável estima, Espírito Chure III convoos holandeses empreenderam
muito alegre!! comunicativo,

renhidos ataques aquele For-
com todos se dava e com to- COU ama reuniãote conseguindo apl'lSlOnar
dos conversava, sempre jovial

seu intrépida Comandante,
e brincalhão. de 0m8rgaDCI·aque tinha sob suas ordens a- ti ti
Deixa' viúva a exma. sra.

LONDRES, 4 (U. P.), _ O
penas 19 homens. d Ab hValmira Macha o ra am e, prl'lnel'r'o ml'nistro WinstonOs holândeses, em ótima

éinco filhos menores. Churchill convocou uma ses-posição e com centenas de
t d'O sepultamen o os seus

sa-o de emerge'ncia do' gabi-homens e dezenas de ca- l'restos mortais, ontem rea 1-
nete britânico para amanhã,nhões, dominavam uma vas-

zado, a's 17 horas, no cemi- '

tda fim de ser examinada a
ta área da margem opos a o

te'rio, de Itacorobí, l'epresen-
rio. situação de Formosa. Esta'

, tou' uma enorme e sentida
notl'cl'a fOI' dl'vulgada enq'''an-O Comandante brasileiro e u,

homenagem à sua memória,
to Chur'chl'l,l oferecia um

seus denodados soldados es -
,

pelo enorme acompanhamen- J'an'tal' na Downing Street 10,tavam, porém, decididos a d' 'bto que teve, ven o-se so re o
aos' sete pr'eml'ers d\) Com-defender o Forte até a mor- 'dféretro grande numero e co-
monwealth que aqui se en-te e assim o fizeram.

roas e boqués de flores.
O

'

b t d·t contram em conferencia.com .a e urou mm as
À família enlutada O ES-

h d h'd f CHURCHILL DESILUDIDO
or,as e r�n 1 o ogo, �om TADO, que sempre teve em

mUlto herOIsmo de ambas as
Bado um verdadeiro amigo,

COM A A;rITUDE DE

partes, Quatro vezes investi-

'I
expressa comovidamente o

CHOU EN LAI

ram os holandeses e quatro
seu imenso pezar pela irre- LONDRES, 4 (U. P.) - O

am governo do primeiro ministrovezes recuar .. , '

,'parável perda que acaba de
E os defensores do Forte

f
sir Winston Churchill mani-

iam diminuindo. , .

so rer, festou ,esta' noite prOfunda

15" 8, 3, mas resistindo desilusão pela rejeição con-

sempre, cada vez mais bra- A'GAPITO SilVA
dicionada do convite das

vos, até que suas armas si-
"

Nações Unidas para a China

I 'a m vermelh;:t tratar dé uma ces-enCI ra ... Faleceu ante-ontem repen-
Na quinta investida os tinamente no Hospital de sação de hostilidades, na g:o-

h Id·
, ,

na de Formosa. O Ministérioo an eses consegUlram en- Caridade, o sr, Agapito Sil-
t 't·' do Exterior comentando arar vI' 01'10SO,S ... mas so en-

va, filho do sr. José Fernan- \
, . . . 'decl<>racão do primeiro mi-contraram rumas e um um- des da Silva, intende�te dos '1'_

b t t·
. nistro da China comunista,co com a en e VIVO .. , o 1n- Inglêses. O extinto era mem-

,

·t- P d d AI chdu En Lai disse: "O gover-trepido CapI ao e 1'0 e."l. -

bro do Diretório distrital dos
buquerque, que se encontrava Inglêses do Rio Vermelho, era no de S. M. a considera ex-

t f 'd tremam,ente defraudadora".gravemen e erI o... pessôa estimalissima naquele
Um soldado holandes, dan- distrito. O seu sepultamento O govêrno de Churchill to

do-lhe ordem de prisão, en- realizou-se ontem, às 1� ho- mau parte muito ativa' no
,

h a a t 11al' Ih'e pr,eparmtivo do convite, O mi-camm ou-se'p r o 1< -

1'8.3, com quasi toda a popu- '

a espada. Foi interceptado lacão residente no distrito. nistro do Exterior, Anthony

pelo seu Comandante, que, ,o extinto deix,!t ,viúva e Eden, tinha enviado mensa-

nobremente, disse: dois filhos. gens a Peiping e Moscou, en-
- "A um herói, como êste, O ESTADO envia â família carecendo a aceitação da re-

-

t· a pada'" solucão proposta pela' Novanao se 'Ira es .
-

eplutada sinceros pesames, -

Como éram os h0!ll?ns de

'I I'Í1es.
Zelândia, no ConselhQ. de Se-

então".'. .
gu'rança das Nações, Unidas.

• PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
CONVOCAÇÃO corrente, às 16 horas na séde

da agremiação, à: rua Tira
dentes n. 14, nesta Capital,
com a seguinte

Ordem de trabalho
1 - Assuntos gerais de in

teresse do Partido.

2 - Orientação política e

parlamentar no âmbito re

gional.
Florianópolis, la de Feve,

reíro de 1955,
Dr. Enol'y Teixeira Pinto -

Presidente do D. R. do PSP.

1 - De conformidade com

o disposto no parágrafo n. 2

do, artigo 56 dos Estatutos, fi
cam convocados os membros
do Diretório Regional, os

Deputados eleitos' à, Assem
bléia Legislativa em 3 de Ou

tubro p. passada e os mem

bros do Diretório Nacional,
filiados ao Partido neste Es

tado, para a sessão extraor
dinária a realizar-se dia 8 do

Florianópolis, Sábado, 5 de Fevereiro de 1955

Verão os sabotadores que,
ainda que lutem contra todo

um plano de melhoramentfls
do Município, não alcança
rão os seus intuitos mesqui
nhos. E mais: não fical'ào

impunes, estejam disso cer

tos., .

ramo

•••••••••••••••••••••
VISITA O PRESI-
DENTE EISENHO
WER O NOVO EM
BAIXADOR ' DOS
ESTADOS UNI
'DOS NO BRASIL
WASHINGTON, 4 (U. P.)

_ O Embaixador James C.

Dunn, ex-representante dos

Estados Unidos na Espanha,
e que foi recentemente no

meado para o postei de Em

baixador no Brasil esteve em

visita ao Presidente Eisenho

wer.

Disse o Embaixádor Dunn

que espera muito breve assu

mir o seu posto no Rio dfJ

Janeiro,

xxx

O caso da- carne verde não

tem escapado à pérfida tare

fa dos sabotadores, que pre

tenderam impedir o cumpri
mento do contrato asstnado

com a .Prefeitura pelo mar

chante, Ainda assim, nada:

conseguiram nem consegui
rão êsses velhos e conheci.

dos inimigos do povo da Ca

pital, que acima dos intel'ed

ses da pobreza e do públieo
em geral querem mantE'r os

próprios interêsses 'comer-

A'CAMARA DÊ CAMPOS NOVOS
CAMPOS NOVOS (Do cO�-1 soc�ais que se mostravam en-

respondente) - Foi cqnst1- tuslasrnadas.
,,'

__

tuida e empossada Mesá Câ- l W[ , *"M���t
mara Vereadores e�eitos

-

1ft4 sendo aclamada: Presi-

cÍente, Dr. João Rupp Sobti,.. NO DEPARTAMEN
nho (UDN); Vice-presidente, TO DE ESTADO O
Anselmo Nino Granzotto O'R
(PSD); 10 Secretário, Dr. Cid EMBAIXAD .

Pedroso (PTB); 2° Secretá- BRASILEIRO
rio, Euclides Tortato (PSD)
tomando assento à Mesa,
além dos Vereadores José

Luiz, Hermes Palmira Bro

card e Alberto Oneio (PSD),
Claudino Fedatto, Alencar Bit

tenc9urt, Oziris Diagostini e

Luiz Ribeiro Gonçalves
(UDN), os drs. Hélio Maga
lhães, Juiz de Direito, Cél,
Gasparino ZOl'ZO, Leonidas

Rupp e Epaminondas Fer

nandes, comparecendo ao áto

de posse crescido número. de

,pessôas de todas as camadas

WASHINGTON, 4 m, P,)
- O sr. João Carlos Muniz,
embaixador do Brasil nesta

capital, visitou hoje o sr.

Henry F. Holland, secretário
de Estado adjunto, encarre

gado dos Assuntos intera-
mericanos.
O embaixador do Brasil

declarou aos jornalistas que
.fôra avistar-se com o sr. Hol-

land, antes que o mesmo par

t!s�e, no domingo proxlmo,
para, a viagem pe�a Amértca
Central, �

NEGA O )OCIDENT�
que o Pacto de Paris lira o Acordo de Oenebra

M08,;OU, 4 (U. P') - Os proíbe "o uso" de tais

ar-I'
"O governo sovlétiC? man-

membros da União 'ocidental más. terá sua política de conse-

européia entregaram, hoje, O C'ASO DAS ELEIÇÕES
I
guír a paz mediante nego-

notas ao govêrno soviético, BERLIM, 4 (U, P,) - O ciações. Entretanto, depois
negando as acusações russas jornal "Neues Deutschland", da ratificação dos tratados

de que o rearmamento da orgão do partido comunista .de' Paris tais conversações
Alemanha ocidental seja vio- da' Alemanha oriental, anun- não poderão tratar da unifi

lacão do acôrdo de Genebra, ciou, hoje, que a Russia aceí- cação pacífica da Alemanha

que proíbe o uso de armas de tará a idéia de realizar con- sobre a base de eleições li

destruição em massa. Os di- versações com o Ocidente, vres em toda a Alemanha,
plo m a tas da Inglaterra, mesmo depois da ratificação porque. então não se poderá
F.rança, Itália, Belgica, Ho- dos tratados de Paris, mas considerar mais que 'a Ale

Ianda e Luxemburgo entre- não sob r e a unificação manha seja um Estado pací
garam as notas ao Ministé- da Alemanha. Diz o jornal: fista".

rio do' Exterior da Russia. A

'Alemanha ocidental será ad-

mitida na União ocidental, Marechal,' 'Candl-do RondoD'depois da ratificação dos a-
,

cordos de Paris. O Kremlin <Continuação da la pág.)
informou, em notas entre

gues a 13 de janeiro às 6 na

ções que os acordos de Paris

"contradizem o protocolo de

Genebra de 17 de junho de

1925, que proibe o uso de ga

ses asfixiantes, venenosos e

de natureza semelhante". Os

russos declararam que os

acordos de Paris permitem a

fabricação de tais gases. O

texto da resposta ocidental
não foi publicada aqui. A

Chancelaria britânica, em

declaração expedida a 14 de

janeiro, rechaçou as afirma

cões russas e disse que "não

se sugere nos acordos de Pa

ris nenhuma intenção de fa-

blícado várias obras sobre os

sertões e a etnografia do
Brasil. Está fora do serviço
ativo do EX,ército desde .1930,
embora continue a prestar
diáriamente a sua colabora

ção 'ao Conselho Nacional de
Proteção aos Indios.

OS SERVIÇOS DO

SERTANISTA

A HOMENAGEM

A CHINA RES
PEITARIA

"Recebi, portanto, a mi

nha promoção ao pôsto de

marechal como um lísonl a
de caráter pessoal e como

'uma merecida homenagem a

todos os meus companheí
ros vivos e mortos da Co

missão de Linhas Telegráfi
cas Estratégicas de Mato

O projeto que dava as hon

ras de marechal ao general
Rondon foi apresentado na

Câmara há três anos. Depois
de aprovado, foi enviado ao

Senado e daí, à sanção presi-,
.

'dencial. Destinava a reco

nhecer os grandes serviços
prestados ao Brasil pela des

bravador dos nossos sertões,
em favor .da proteção dos in ..

Grosso ao Amazonas, uma

homenagem às gloriosas Fôr
cas Armadas e uma homena

gem ainda maior à Repúbli
ca, graças a cujos princípios
foi possível a organízação dos

trabalhos elaborados' com

tanto êxito por algumas de

nas de brilhantes militares e

civis, visando o conhecimen

to dos nossos sertões e a re

denção de nossa população

zer uso de gases venenosos

ou da fabricação dêles, pela
Alemanha ocidental". Um

porta-voz disse que o proto
colo de Genebra somente

dígenas.
Até agora, o Congresso, por

lei, só concedeu -as honras

do marechalato a dois ofi

cíaís do Exército brasileiro:
Mascarenhas de Morais e

Cândido Rondon. Mas por
decretos do Exército, existem
dois' outros marechais: Euri
co Dutra e José Pessoa.

Imprensa Oficial
Pelo Decréto nr. 483, de 5 de ser uma organização ln

ele Fevereiro de 1934,
/

pro- dustrial modelar,

mulgado pelo operoso Go- O admirável surto de pro
vêrno Catarinense do Cél. gresso que se observa deve
Aristilíano Ramos, foi cria- se, incontestávelmente a orí
da' a Imprensa Oficial dêste entação que foi imprimida
Estado. pelo seu primeiro Diretor,
Foi seu primeiro Diretor o que vem sendo mantida pela

nosso prezado colega-de-im- colaboração honesta e capaz
prensa Jorn. João Batista Pe- de todos os funcionários e

reíra, que exerceu essas fun- operários daquela organiza
ções até 1950" com verdadei- ção, atualmente sob a Dire-
1'0 espírito dinâmico, capa- ção do Dr. Paulo Henrique
cidade de trabalho, amõr ao BIasi, lidima expressão da

progresso, não' medindo sa- cultura jovem, que tem sabí
crifícios para a perfeita fina- do manter as tradições que
lidade da Organização que, alí encontrou.
hoje, goza de merecido des- Hoje, no registrar o trans-
taque. curso' do 21° aníversárío 'de
Tendo a frente de cada di- organização da Imprensa

visão profissionais compe- Oficial, os de "O ESTADO"
tentes e devotados à prorís- levam a quantos ali moure

são, a Imprensa Oficial do jam as mais efusivas con
'Estado está organizada e gratulações porque reconhe
aparelhada modernamente. cem o esforço continuado que
Muito embora seja uma tem tornado possível o notá

Repartição Pública a Im- vel e incontestável desenvol
prensa Oficial não se tem, vimento de tão útil Reparti
restringido a meras ativida- ção que confirma os alevan
des burocráticas, firmando- tados sentimentos êle seu

se como padrão de trabalho, ídealízador, feliz na sua con

honesto e construtivo, além cepção.
............................................

/

A REDUCÃO DAS FORCAS
, ,

AMERICANAS
t

WASHINGTON, 4 (U, P.)' efetivos militares para
- Dois membros democratas 2'.850.000 homens até meados
da Comissão das Forças Ar- de 1956.
madas do Senado exortaram A Comissão das Fôrças Ar
hoje o governo a reconside- madas da Câmara dos Re
rar os grandes cortes que presentantes já realizou au-'
pretende fazer no Exército, díêncías similares.
em virtude da crise em For- O presidente Eisenhower
mosa. deixou claro, em sua entre-
O senador Estes, Kef'auver vista coletiva de ontem, que

e o senador John"O. Stennis insiste na redução dos efeti
afirmaram que seria um .êrro vos do Exé'rcito� 'apesar das
reduzir os efetivos do, Exér- objeções do general Matthew
cito, até que a. situação em B, Ridgway, chefe do Estado
Formosa esteja estabilisada. Maior do Exército, de que Is-
O senador Richard B. Rus- to "porá em perigo a segu

sel, por outro lado, revelou I rança americana".
que marcou para a segunda- Se o presidente Eisenho
feira próxima o Início das I wer permanecer firme, surgíaudiências secretas da, 'Co- rá um impasse constitucional
missão a respeito da defesa

I
com, o Congresso votando a

americana, Acrescentou o se- favor, de uma grande fôrça
nadar Russell que será exa- militar, e o presidente se re

minado principalmente o de-I cusando a executar os dese
seja do govêrno de reduzir os jos d9 Congresso.

Antes, ao tempo ominoso dos 15 anos, Santa Cata
rina desfrutava alguns primeiros lugares: no ensino,
nas estradas" por exemplo.
Agora, quando tudo são luzes' e progressos, perdemos,
aquelas classificações. Em estradas passamos da fren
te para cerra:'fila!

Mas. .. tout va trés bieil, Madame la Marquíse.
x x

x

Há muita coisa éstática nas cifras que ilustram e

engrossam os pronunciamentos oficiais.
E há muita' afirmaçao duv�dosa, Os auxiliares do

sr. Governador sacam a descoberto... Os dados do
discurso de Joinville, par:;t citar",

x }I;
,� x

� Quem dá quinau, também recebe. O N. Rosa vai
interpelar o autor de um "não publicou-lhe o clicbé�'.

x x

x

Alguns setores do funcionarismo já receberam or

dem de começar a campanha política, em prol do sr.

Heriberto Hulse.
x x

x

A dissidência joinvillense se alastra pelo Norte do
Estado.

x X
\

, O deputadO Jorge L�erda, se não
formará com a oposição. Se fôr, quem
'Wanderley Junior.

fôr candidato,
formará será o

x x

X
De um observador: - "Se tudo quanto o Gover

nadoI' alega fôsse tal qual, o resultado do último plei-
to seria diferente". "--
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